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Sammanfattning
Rapporten avhandlar en konceptstudie för omvandling av termisk energi till elekt-
risk samt mekanisk energi, i den autonoma undervattensfarkosten SAPPHIRES.

Inledningsvis utreds vilka förväntningar och krav som finns p̊a konceptet
för energiomvandling samt om där finns n̊agon publicerad litteratur som redan
gjort ansträngningar för att lösa det aktuella problemet. Allmän teori kring
värmemotorer och en bred, systematisk litteratursökning inkluderas även i det
arbetet.

Energiomvandlingen antas kunna ske enligt tv̊a fall kallade ”hög-prestanda”
och ”l̊ag/medel-prestanda”, vilka innebär att mekanisk samt elektrisk effekt, re-
spektive endast elektrisk effekt ska kunna levereras av konceptet. De mekaniska
samt elektriska effekterna ska, vidare, kunna levereras om maximalt 600, respekti-
ve 6 kW, och konceptet ska åtminstone kunna uppfylla ett av energiomvandlings-
fallen.

Den faktiska konceptstudien utgörs av tv̊a iterationer av konceptgenereringar,
-utvärderingar och -val och de visar att ett koncept kallat ”Öppet system inspirerat
av nukleär värmeframdrivning” förefaller vara det bästa sättet att omvandla ter-
misk energi i SAPPHIRES. Därtill indikerar en mer detaljerad analys, best̊aende
av bland annat matematisk modellering och konceptuell konstruktion, att kon-
ceptet möjligen skulle kunna uppfylla s̊a kallad ”hög-prestanda” och sedermera
leverera b̊ade mekanisk och elektrisk effekt om 600, respektive 6 kW.

Mer specifikt visar en matematisk analys, med hjälp av vissa antagan-
den rörande konceptets funktion, att ett ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” skulle kunna leverera en mekanisk effekt om 1025 kW samt
en elektrisk effekt om 141 kW. En grov, konceptuell konstruktion bekräftar ocks̊a
att konceptets vitala, ing̊aende komponenter faktiskt kan rymmas inom de speci-
ficerade dimensionskraven (en cylinderformad volym med en längd och diameter
om 1,7, respektive 0,5 m.).

Det st̊ar dock klart att de möjliga koncepten för energiomvandling kraftigt be-
gränsas av deras möjligheter att leverera tillräcklig mekanisk effekt, för att uppn̊a
”hög-prestanda”. Om endast ”l̊ag/medel-prestanda” ska uppfyllas till̊ats fler av de
möjliga koncepten och i ett s̊adant fall skulle faktorer som underh̊all, miljöp̊averkan
och SAPPHIRES signatur kunna prioriteras i högre utsträckning.
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Figurer

1.1 En principiell grafik som visar hur en syntetisk apertursonar sam-
lar in data, vilken sedan kan behandlas av dataprocessorer för att
framställa högupplösta bilder [17]. Färdsträckan för sonarens ping
(”pulse” i grafiken) är känd av dataprocessorernas mjukvara och tas
med i beräkningarna vid bildbehandlingen. Syntetisk apertursonar
används typiskt av undervattensfarkoster för att framställa bilder
av sjö- eller havsbotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2 En grafisk avbildning av SAPPHIRES [45], en AUV utvecklad i
ett samarbete mellan Saab AB, Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI), Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM). 6

1.3 En drunknad person, observerad med hjälp av SAPPHIRES synte-
tiska apertursonar som processat bilden. Personen befann sig p̊a 70
meters avst̊and fr̊an SAPPHIRES, d̊a bilden togs. . . . . . . . . . . 7

1.4 Ett exempel p̊a hur olika SAPPHIRES-moduler kan kopplas sam-
man, för att forma en komplett AUV. De olika modulerna är num-
rerade och förklaras kortfattat med en svensk samt engelsk titel.
Längdm̊att, i mm, finns dessutom angivna för varje modul, vilka till-
sammans indikerar SAPPHIRES ungefärliga totallängd (cirka 6,5
m). SAPPHIRES totallängd varierar, med andra ord, beroende p̊a
vilka typer av moduler som är monterade. . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1 De b̊ada fallen (1 och 2) av energiomvandlare, vilka specificerades
av kravställaren Försvarets materielverk (FMV). De grafiska repre-
sentationerna av energiomvandlingsfallen (vilka skapats av personal
vid FMV) visade b̊ada hur termisk energi, tillsammans med even-
tuell kylning, borde omvandlas för att försörja funktioner ombord
p̊a den autonoma undervattensfarkosten SAPPHIRES. Dessutom
angavs de maximalt till̊atna längddimensionerna (anges i mm) samt
massorna (vilka i figurerna benämns ”Vikt”, men anges i kg). De be-
gränsande längddimensionerna formade, i deras tur, cylindrar som
s̊aledes utgjorde de maximalt till̊atna volymerna för de b̊ada fallen
av energiomvandlare. Fall 1 ans̊ags av FMV vara ett h̊art krav för
energiomvandlarens funktion, medan fall 2 (”hög-prestanda”) skulle
försöka uppfyllas om möjligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2 En konceptuell, grafisk ”black-box”-modell för hur energiomvand-
lingsfallen 1 (”l̊ag/medel-prestanda”) och 2 (”hög-prestanda”)
förväntades fungera. Figuren visar grovt hur den tillförda värmen
(röd pil), fr̊an energikällan, tillsammans med den eventuella kyl-
ningen (bl̊a pil) skulle omvandlas till elektrisk samt mekanisk ener-
gi, beroende p̊a vilken typ av prestanda (fall) som skulle uppn̊as.
Med andra ord representerar ”black-box”:en den energiomvandla-
re som projektet avs̊ag utveckla. (DC i figuren st̊ar för likspänning
(engelska: direct current).) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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2.3 En stapelgraf som visar hur olika nyckelord (vilka relaterade till
olika typer av tekniska principer) var fördelade för de relevanta
publikationer som identifierats under litteraturstudien. Nyckelorden
(tillika tekniska principer) som inkluderades var ”Stirlingmotor”,
”Turbin”, ”Peltierelement”, men även ”Annan”, om publikationen
behandlade n̊agon övrig teknisk princip, eller ”Okänt” om n̊agot
specifikt nyckelord inte kunde fastställas. I stapelgrafen listas de
olika nyckelorden längs den horisontella axeln och antalet publika-
tioner dessa relaterade till p̊a den vertikala axeln. . . . . . . . . . . 19

2.4 En analys av de tekniska principerna Stirlingmotorn, turbinen samt
Peltierelementet, med hjälp av verktyget Google Trends. Resul-
tatet, som presenteras grafiskt i figuren, indexerade de relativa
sökvolymerna för var och en av termerna (med en skala 0 - 100).
Söktermerna uttrycktes p̊a engelska, men kunde kopplas till si-
na motsvarigheter även p̊a andra spr̊ak. Mer specifikt definierades
Stirlingmotorn (”Stirling Engine” i figuren) som en ”uppfinning”,
turbinen (”Turbine”) som en ”motorkategori” och Peltierelementet
(”Thermocouple”) som ett ”ämne”, av Google Trends. Den data
som användes i analysen inhämtades 11:e april 2016. . . . . . . . . 20

3.1 En konceptuell skiss som visar hur konceptet, för termisk energiom-
vandling, kallat ”Stirlingmotor” huvudsakligen var tänkt att fun-
gera. Med hjälp av värmen (om 1273 - 1673 K) samt kylningen
(om 275 - 293 K) som fanns tillgängliga ombord p̊a SAPPHIRES
skulle Stirlingmotorn växelvis värma upp, respektive kyla av ett
internt gasmedium och p̊a s̊a vis producera mekanisk effekt. Den
mekaniska effekten kunde i sin tur driva n̊agon slags elektrisk ge-
nerator (markerad ”G” i figuren) för att erh̊alla en elektrisk effekt
enligt ”l̊ag/medel-prestanda” fall 1 (se avsnitt 2.1). För att kunna
leverera b̊ade elektrisk och mekanisk effekt, enligt ”hög-prestanda”
fall 2, var n̊agon slags effektuppdelning tvungen att implementeras.
I figuren representeras detta genom att en del av den mekaniska
effekten används för att driva n̊agon slags elektrisk generator. Ett
alternativ innebar dock att all mekanisk effekt, även för fall 2, om-
vandlades till elektrisk effekt, för att därefter använda en del av
denna elektriska effekt för att driva en elmotor (eller motsvarande
elektrisk-mekanisk energiomvandlare). . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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3.2 En konceptuell skiss som visar hur konceptet, för termisk energiom-
vandling, kallat ”Sluten turbin” huvudsakligen var tänkt att fun-
gera. Med hjälp av värmen (om 1273 - 1673 K) samt kylningen
(om 275 - 293 K) som fanns tillgängliga ombord p̊a SAPPHIRES
skulle den slutna turbincykeln producera mekanisk effekt. Mer spe-
cifikt komprimerades ett arbetsmedium först av en kompressor (till
vänster i figuren), innan arbetsmediet tillfördes energi, i form av
värme. Därefter tilläts arbetsmediet expandera genom en turbin-
komponent, vilken i sin tur kunde leverera mekaniskt arbete via en
roterande axel. Efter att arbetsmediet passerat turbinkomponenten
skulle det ledas tillbaka till kompressorn, men dessförinnan även
kylas av med hjälp av den tillgängliga kylningen. Som figuren vi-
sar var kompressorn tänkt att drivas med hjälp av en del av den
mekaniska effekt som turbinkomponenten producerade. Resterande
mekaniska effekt kunde i sin tur driva n̊agon slags elektrisk gene-
rator (markerad ”G” i figuren) för att erh̊alla elektrisk effekt enligt
”l̊ag/medel-prestanda” fall 1 (se avsnitt 2.1). För att kunna levere-
ra b̊ade elektrisk och mekanisk effekt, enligt ”hög-prestanda” fall 2,
var n̊agon slags effektuppdelning tvungen att implementeras. I figu-
ren representeras detta genom att en del av den mekaniska effekten
används för att driva n̊agon slags elektrisk generator. Ett alternativ
innebar dock att all mekanisk effekt, även för fall 2, omvandlades till
elektrisk effekt, för att därefter använda en del av denna elektriska
effekt för att driva en elmotor (eller motsvarande elektrisk-mekanisk
energiomvandlare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.3 En konceptuell skiss som visar hur konceptet, för termisk energiom-
vandling, kallat ”Peltierelement” huvudsakligen var tänkt att funge-
ra. Konceptet skulle utnyttja den temperaturskillnad som utgjordes
av värmen (om 1273 - 1673 K) samt kylningen (om 275 - 293 K) som
fanns tillgängliga ombord p̊a SAPPHIRES, för att producera elekt-
risk effekt. Peltierelementet, eller Peltierelementen, bestod i själva
verket av (elektriskt) seriekopplade, s̊a kallade, termokopplingar,
vilka dock skulle vara placerade för att leda värme parallellt med
varandra. De ihopkopplade termokopplingarna representeras av ett
rätblock i figuren, med de olika temperaturerna p̊a motsatta sidor.
För att kunna leverera b̊ade elektrisk och mekanisk effekt, enligt
”hög-prestanda” fall 2, var n̊agon slags effektuppdelning tvungen
att implementeras. I figuren representeras detta genom att en del
av den elektriska effekten används för att driva n̊agon slags elmotor
(eller motsvarande elektrisk-mekanisk energiomvandlare), vilken är
markerad ”M” i figuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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3.4 En konceptuell skiss som visar hur konceptet, för termisk
energiomvandling, kallat ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” huvudsakligen var tänkt att fungera. Det sjö-
och, eller, havsvatten som egentligen var tänkt att utgöra kylvat-
ten ombord p̊a SAPPHIRES skulle komprimeras med hjälp av en
kompressor. Därefter skulle energi, i form av värmen om 1273 -
1673 K, tillföras vattnet, varp̊a det tilläts expandera och lämna det
öppna systemet. Arbetsmediets flöde ut ur systemet skulle utgöra
en mekanisk effekt i form av den kinetiska energi4 som fanns lag-
rad i massflödet. Eftersom konceptet huvudsakligen var konstruerat
för att leverera mekanisk effekt antogs där finnas f̊a anledningar att
endast uppfylla den obligatoriska ”l̊ag/medel-prestanda” som speci-
ficerats under funktionsanalysen (se avsnitt 2.1). Men för att kunna
leverera b̊ade elektrisk och mekanisk effekt, enligt ”hög-prestanda”
fall 2, var n̊agon form av elektrisk hybridfunktion tvungen att im-
plementeras. En s̊adan hybridfunktion representeras i figuren av en
turbinliknande komponent (nederst i figuren), vilken använder en
del av den termiska energin (i en sekundär cykel) fr̊an värmekällan
för att driva n̊agon slags elektrisk generator (markerad ”G” i figuren). 40

3.5 En konceptuell skiss som visar hur konceptet, för termisk energi-
omvandling, kallat ”Magnetohydrodynamisk energiomvandlare” hu-
vudsakligen var tänkt att fungera. Med hjälp av värmen (om 1273
- 1673 K) samt kylningen (om 275 - 293 K) som fanns tillgängliga
ombord p̊a SAPPHIRES skulle en magnetohydrodynamisk cykel
producera elektrisk effekt. Mer specifikt komprimerades ett elekt-
riskt ledande arbetsmedium först av en kompressor (till vänster i
figuren), innan arbetsmediet tillfördes energi, i form av värme, i
syfte att öka dess hastighet (kinetiska energi). Arbetsmediet skul-
le därefter ledas genom ett magnetfält (vilket är riktat vinkelrätt,
”upp ur” figuren) för att inducera en resulterande elektrisk ström,
vinkelrätt mot arbetsmediets flödesriktning och magnetfältet (en-
ligt Faraday’s lag [29]). Innan cykeln kunde återupprepas skulle ar-
betsmediet kylas av med hjälp av den tidigare nämnda kylningen.
För att kunna leverera b̊ade elektrisk och mekanisk effekt, enligt
”hög-prestanda” fall 2, var n̊agon slags effektuppdelning tvungen
att implementeras. I figuren representeras detta genom att en del
av den elektriska effekten används för att driva n̊agon slags elmotor
(eller motsvarande elektrisk-mekanisk energiomvandlare), vilken är
markerad ”M” i figuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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3.6 En grafisk representation av det funktionsmedelträd som
upprättades under konceptstudiens andra konceptgenerering.
”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning” utgjor-
de det s̊a kallade huvudmedlet som visas högst upp i funktionsme-
delträdet och den rödfärgade överstrykningen över energiomvand-
lingsfallet 1 (”l̊ag/medel-prestanda”) indikerade att det var fall 2,
”hög-prestanda”, som avs̊ags uppfyllas. Under huvudmedlet listas
konceptets huvudfunktioner och därunder medel för dessa. Medlet
”Öppen turbincykel med vatten” bröts ned i ytterligare underfunk-
tioner samt medel, eftersom det ans̊ags utgöra konceptets vitala del.
Det var ocks̊a det medel som skulle fälla avgörandet om energiom-
vandlaren skulle kunna uppfylla ”hög-prestanda”-kravet eller inte. 56

3.7 En grafisk representation av det funktionsmedelträd som fick vi-
sualisera konceptstudiens andra konceptval. ”Öppet system in-
spirerat av nukleär värmeframdrivning” utgjorde det s̊a kalla-
de huvudmedlet som visas högst upp i funktionsmedelträdet
och den rödfärgade överstrykningen över energiomvandlingsfallet
1 (”l̊ag/medel-prestanda”) indikerade att det var fall 2, ”hög-
prestanda”, som avs̊ags uppfyllas. Under huvudmedlet listas kon-
ceptets huvudfunktioner och därunder medel för dessa. Medlet
”Öppen turbincykel med vatten” bröts ned i ytterligare underfunk-
tioner samt medel, eftersom det ans̊ags utgöra konceptets vitala
del. Det genomförda konceptvalet bidrog till att vissa medel val-
des ut att uträtta konceptets funktioner. De medel som inte avs̊ags
användas är, likt ”Fall 1”, överstrukna. . . . . . . . . . . . . . . . . 61
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3.8 En konceptuell visualisering av den termodynamiska, ideala Ranki-
necykeln. Figuren utg̊ar fr̊an mättnadskurvan (bl̊afärgad) för vat-
ten, vilken beskriver vid vilka temperaturer och med vilken entropi
vatten best̊ar av en mättad vätska eller gas. Visualiseringen speci-
ficerar inga absoluta tal, men skisserar änd̊a vattens övergripande
termodynamiska egenskaper. Den del av mättnadskurvan som be-
finner sig till vänster om den kritiska punkten - det tillst̊and där
vatten varken best̊ar av vätska eller gas - visar vid vilka temperatur-
och entropitillst̊and vatten utgörs av mättad vätska. Tillst̊anden d̊a
vatten utgörs av mättad gas visas p̊a samma sätt till höger om den
kritiska punkten. Ett typiskt termodynamiskt förlopp för vatten
som genomg̊ar Rankinecykeln visas i figuren med svarta linjer. Pro-
cessen markerad som 1 - 2 innebär kompression av vattnet, till ett
högre tryck. Under antagandet att trycket h̊alls konstant represen-
terar processen 2 - 3 tillförsel av energi till vattnet, vilket d̊a följer
sin, s̊a kallade, tryckkurva till tillst̊andet markerat ”3”. Arbete kan
sedan extraheras fr̊an arbetsmediet genom att det till̊ats expandera
(3 - 4) och återg̊a till sitt lägre, ursprungliga tryck. Slutligen kyls
vattnet av, återigen under konstant tryck, varp̊a det återf̊ar sina be-
gynnande temperatur- samt entropitillst̊and. Skapandet av figuren
inspirerades av Cengel och Boles redogörelser i Thermodynamics:
An Engineering Approach [9]. Notera att varken punkten ”1” eller
”4” nödvändigtvis m̊aste befinna sig p̊a mättnadskurvan. . . . . . . 64

3.9 En konceptuell graf av den termodynamiska cykel som huvud-
sakligen utgjorde konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning”:s funktion. Mer specifikt beskriver de svarta
linjerna, likt figur 3.8, arbetsmediets fasförändringar, som växlar
fr̊an trycksatt (atmosfärstryck) vätska, till vänster i figuren, till
överhettad gas (̊anga), till höger i figuren. Figuren utg̊ar, i likhet
med figur 3.8, fr̊an mättnadskurvan (bl̊afärgad) för vatten, vilken
beskriver vid vilka temperaturer och med vilken entropi vatten
best̊ar av en mättad vätska eller gas. Visualiseringen specificerar
inga absoluta tal, men skisserar änd̊a vattens övergripande termo-
dynamiska egenskaper. Den del av mättnadskurvan som befinner
sig till vänster om den kritiska punkten - det tillst̊and där vat-
ten varken best̊ar av vätska eller gas - visar vid vilka temperatur-
och entropitillst̊and vatten utgörs av mättad vätska. Tillst̊anden
d̊a vatten utgörs av mättad gas visas p̊a samma sätt till höger om
den kritiska punkten. Den termodynamiska cykelns processer kan
kortfattat beskrivas som kompression (1 - 2), energitillförsel (2 - 3),
expansion (3 - 4) och avkylning (4 - 1). De energiflöden (vilka ofta
anges som specifika energim̊att: J/kg) som kopplas till var och en
av processerna visas även i figuren som W12, Q23, W34, respektive
Q41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66



3.10 En konceptuell skiss som översk̊adligt visar de huvudsakliga pro-
cesser och energiflöden som kopplades till konceptet ”Öppet system
inspirerat av nukleär värmeframdrivning”. Siffrorna som finns mar-
kerade i figuren: ”1”, ”2”, ”3” och ”4”), kan kopplas till de tillst̊and
i den termodynamiska cykeln som markeras med respektive siffror i
figur 3.9. Dessutom finns den termodynamiska cykelns energiflöden,
W12, Q23, W34 samt Q41, visualiserade i figuren. Energiflödet kopp-
lat till konceptets sekundära turbincykel inkluderas även den och
finns markerad som Wsek i figuren. Konceptets processer kan kort-
fattat beskrivas som kompression (1 - 2) med hjälp av en pump,
energitillförsel (2 - 3) genom omledning av flödet, expansion (3 - 4)
genom en turbinkomponent, expansion ut ur det öppna systemet
(4 - 1) genom ett munstycke samt ytterligare en expansion (sek3 -
sek4) genom en sekundär turbinkomponent. Den del av massflödet
som användes för den sist nämnda expansionen, ṁsek, återfördes
slutligen till det öppna systemet, i punkten ”1”. Detta massflöde,
tillsammans med massflödet ut fr̊an (och in i) det öppna systemet,
ṁ34, utgjorde det totala massflödet ṁ = ṁ34 + ṁsek. Slutligen
kunde noteras att den resulterande mekaniska effekten fr̊an den se-
kundära turbincykeln avs̊ags omvandlas till elektrisk effekt, med
hjälp av en elektrisk likströmsgenerator, markerad ”G” i figuren. . 68

3.11 En grafisk presentation av den konceptuella konstruktionen av kon-
ceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”.
Konstruktionen planerades med hjälp av det datorbaserade design-
verktyget (CAD; engelska: computer-aided design) SolidWorks, vil-
ket användes för att generera de tredimensionella modeller som vi-
sas i figuren. Konceptets ing̊aende komponenter angavs olika färger
för att enkelt kunna särskilja dem. Närmare bestämt presenteras
pumpen i bl̊att, värmeväxlaren i rött, turbinkomponenten i den
öppna turbincykeln i mörkbrunt, turbinkomponenten i den slutna
turbincykeln i ljusbrunt, den elektriska likströmsgeneratorn i gult,
munstycket i lila och ledningar i gr̊att. Diverse mekaniska delar
behövde dessutom inkluderas, för att koppla ihop vissa komponen-
ter och dessa visas i svart, i figuren. Den skyddande cylinderform
som avgränsade energimodulen inkluderas även den och dess in-
nerm̊att motsvarar den maximala längd, om 1700 mm, respektive
diameter, om 500 mm som specificerats under konceptstudiens funk-
tionsanalys (vilken beskrivs i avsnitt 2.1). Kapseln visas dock som
transparent för att göra samtliga komponenter väl synliga. . . . . . 75



Tabeller
3.1 En tabell som presenterar effekttätheter för mikroturbinerna C30,

C65, C200, C600S, C800S samt C1000S fr̊an Capstone Turbine Cor-
poration. Effekttätheterna beräknades med hjälp av uppgifter kring
vilken effekt (kW), volym (m3) och massa (kg) som förknippades
med respektive mikroturbin. All information inhämtades fr̊an
Capstone Turbine Corporations hemsida [8]. . . . . . . . . . . . . . 47

3.2 En tabell som presenterar effekttätheter för raketmotorerna kallade
NERVA-2, PW XNR2000 (tre olika varianter) samt RD-0410. Ef-
fekttätheterna beräknades med hjälp av uppgifter kring vilken fram-
drivande effekt (MW), volym (m3) och massa (kg) som förknippades
med respektive raketmotor och all information inhämtades fr̊an ar-
tikeln Review of Nuclear Thermal Propulsion Systems [15], av Ro-
land A. Gabrielli och Georg Herdrich (Gabrielli och Herdrich är
noga med att betona att raketmotorernas framdrivande effekter är
uppskattade värden). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.3 En tabell som sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna av kon-
ceptstudiens inledande konceptutvärdering (som avhandlas i avsnitt
3.1.2). Koncepten som utvärderades presenteras i den vänstra ko-
lumnen och mer detaljer kring dessa utvärderingar finns beskrivna
i avsnitten 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, respektive 3.1.2.5. För
varje koncept härleddes ungefärliga effekttätheter, med avseende p̊a
volym och massa och dessa presenteras i kolumnen näst längst till
vänster. Baserat p̊a effekttätheterna utvärderades sannolikheten för
att koncepten skulle kunna uppn̊a fall 1 (”l̊ag/medel-prestanda”),
respektive fall 2 (”hög-prestanda”), vilka finns beskrivna i avsnitt
2.1. Givet vilken effekt som förväntades produceras av de respektive
fallen (maximalt 6, respektive 600 kW) beräknades vilken längd (gi-
vet diametern 500 mm) samt massa, av energimodulen, som detta
skulle ge upphov till. Resultaten av beräkningarna presenteras i de
tv̊a högra kolumnerna, det vill säga ”Fall 1”, respektive ”Fall 2”. . 54



Kapitel 1

Inledning

Att nya energikällor ständigt utreds för användning i autonoma undervattens-
farkoster är ett resultat av den utvecklingspotential som, till stor del, i nuläget
hämmas av just farkosternas tillg̊ang till energi.

Den här rapporten utg̊ar fr̊an en ny typ av energikälla för en autonom under-
vattensfarkost (AUV, engelska: autonomous underwater vehicle) och undersöker
p̊a vilket, eller vilka sätt denna energi, i form av värme, bäst omvandlas för att
försörja undervattensfarkostens olika funktioner. Det övergripande m̊alet var att
erh̊alla en AUV med utökad uth̊allighet.

1.1 Syfte
Rapporten syftar till att generera, utvärdera och, till viss del, verifiera koncept för
omvandling av termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi, i en AUV. Kon-
cepten skall dock vara anpassade för användning i AUV:en SAPPHIRES (engelska:
Synthetic Aperture Processing High Resolution System; se avsnitt 1.5.2), vilket i
sin tur leder till en rad begränsande parametrar. Därtill begränsas möjliga koncept
av ytterligare, projekttekniska avgränsningar (se avsnitt 1.3), vilka syftar till en
mer riktad konceptgenerering och en effektivare rapport, som inte avhandlar allt
för m̊anga möjliga svar p̊a fr̊ageställningarna (se avsnitt 1.2).

Koncepten utvärderas huvudsakligen baserat p̊a krav och systemkaraktäristik
som ställts, respektive identifierats som betydelsefull, av kravställaren FMV.

1.2 Fr̊ageställningar
Rapporten ämnar besvara följande fr̊ageställningar:

• P̊a vilket sätt omvandlas bäst termisk energi till elektrisk samt mekanisk
energi, i SAPPHIRES?

• Hur p̊averkar begränsande parametrar, projektets avgränsningar samt
kravställarens krav utvärderingen av koncepten för att omvandla termisk
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energi till elektrisk samt mekanisk energi?

• Kan koncept, för att omvandla termisk energi till elektrisk samt mekanisk
energi, leda till en ökad uth̊allighet för SAPPHIRES?

1.3 Avgränsningar
Konceptstudien, som avhandlas i den här rapporten, beslutades avgränsas med
avseende p̊a vilka typer av tekniska principer som borde användas för att om-
vandla termisk energi, till elektrisk samt mekanisk energi. De tekniska principerna
innefattade:

• Stirlingmotorer, vilka genererar mekanisk energi, med hjälp av gas som
växelvis värms upp och kyls av.

• Turbiner, vilka omvandlar energi fr̊an ett flöde, av en vätska eller gas, till
mekanisk energi.

• Peltierelement, vilka kan generera en likström d̊a de placeras i en tempera-
turgradient.

Dessa kunde dock inte, utan vidare, uteslutande antas vara de bäst lämpade
metoderna för energiomvandling. Det ålades därför litteraturstudien, vilken bes-
rivs i avsnitt 2.2, att bekräfta valet av de tekniska principerna. Ytterligare en
reservation innebar att dessa tekniska principer ocks̊a kunde åtföljas av ytterliga-
re komponenter, vilka i sin tur omvandlade den mekaniska eller elektriska energin,
för att kunna leverera denna i önskad form.

1.4 Metod och rapportstruktur
Fr̊ageställningarna (vilka listas i avsnitt 1.2) besvaras huvudsakligen genom en
konceptstudie, vilken beskrivs i kapitel 3 och som utgörs av konceptgenereringar,
-utvärderingar och -val, i tv̊a iterationer. Den första iterationen utvärderar grovt
definierade energiomvandlingskoncept, snarare jämförbara med tekniska principer,
varp̊a den andra iterationen bedriver en mer fokuserad konceptutvecklingsprocess,
med en s̊adan huvudsaklig teknisk princip.

Konceptstudiens andra konceptiteration resulterar i ett slutgiltigt utvalt kon-
cept, för omvandling termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi, ombord p̊a
SAPPHIRES, vilket sedan analyseras enligt avsnitt 3.3, genom bland annat mate-
matisk modellering och konceptuell konstruktion. Syftet med den slutgiltiga ana-
lysen är först̊as att försöka besvara rapportens fr̊ageställningar p̊a ett trovärdigt
sätt.

En vital del av rapporten samt processen för att besvara dess fr̊ageställningar
utgörs dock av förstudien som beskrivs i kapitel 2. Förstudien utreder dels vilka
förväntningar och krav som finns p̊a konceptet för energiomvandling (i avsnitt 2.1),
men avhandlar ocks̊a litet allmän teori kring värmemotorer. Framförallt inkluderar
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förstudien den relativt rigorösa litteraturstudie som konceptstudien i sin tur, till
stor del, baseras p̊a och som bidrar till rapportens trovärdighet och vetenskapliga
relevans.

Först och främst beskrivs dock bakgrunden till konceptstudien och värdet av
dess resultat, i det nästkommande avsnittet 1.5.

1.5 Bakgrund
Här beskrivs bakgrunden till konceptstudien, som ligger till grund för rapporten,
vilken i slutändan motiverar dess syfte och delvis förklarar värdet av rapportens
resultat.

1.5.1 Utvecklingen av autonoma undervattensfarkoster
Det är sv̊art att härleda starten för utvecklingen av AUV:er till en specifik tid-
punkt. Tamaki Ura nämner i Continuous Development of Autonomous Underwater
Vehicles [49] att ett par farkoster började utvecklas under 1970-talet, i Japan, för
att demonstrera den d̊a nya teknologin samt potentialen för AUV:er i allmänhet.
Robert L. Wernli beskriver istället, i AUV’s - The Maturity of the Technolo-
gy [50], 1960-talet som startskottet, d̊a tv̊a projekt, i USA respektive Frankrike,
började utforska möjligheterna för den här nya typen av autonoma farkoster. De
tv̊a projekten följdes snart av fler, även i andra länder s̊a som Ryssland och Japan,
vartefter de potentiella fördelarna med AUV:er blev allt tydligare. Wernli är dock
tydlig ang̊aende de sv̊ara utmaningar utvecklingen av AUV:er utgjorde.

Ura nämner exempelvis den s̊a kallade Epaulard, vilken i The New Generation
of Brainy Robot Subs (1983), av Peter Britton, beskrivs som den första under-
vattensfarkosten som kunde anses vara n̊agots̊anär autonom [7]. Britton förklarar
att farkostens stora genombrott var det faktum att den inte behövde n̊agon kabel,
för exempelvis styrning eller energiförsörjning, för att operera. Kommunikationen
skedde istället akustiskt och Epaulard fick sin energi fr̊an ett blysyra-batteripaket
om 48 V [7]. Vidare kunde undervattensfarkosten, vilken var utvecklad i Frank-
rike, genomföra dyk ned till 6000 m, där den sedermera oftast fotograferade och
kartlade havsbotten. Vid tidpunkten för publiceringen av Brittons artikel hade
Epaulard genomfört nästan 130 lyckade dyk, ned till djup om cirka 5300 m [7].

En AUV är egentligen en naturlig vidareutveckling av en fjärrstyrd undervat-
tensfarkost (ROV, engelska: remotely operated underwater vehicle), vilka gene-
rellt styrs samt försörjs med energi via en kabel. Att utveckla en AUV bestod, och
best̊ar, i att göra sig av med kabeln, för att erh̊alla en autonom farkost. Det var
ocks̊a fr̊anvaron av denna kabel som medförde de utmaningar Wernli [50] beskriver
och som utgör de begränsande faktorerna för AUV:er än idag.

I andra änden av en kabel kopplad till en ROV finner man ofta ett fartyg,
eller en större b̊at, som fungerar som stöd till ROV:en. Genom ett stödfartyg har
en ROV generellt tillg̊ang till en jämförelsevis oändlig energikälla och dessutom
finns där gott om plats för datakraft, som kopplas till ROV:en genom den anslu-
tande kabeln. Den mänskliga personalen ombord p̊a stödfartyget utgör, slutligen,
ROV:ens intelligens, d̊a den, som namnet antyder, fjärrstyrs därifr̊an. Eftersom
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en ROV alltid befinner sig i närheten av sitt stödfartyg finns det ocks̊a gott om
alternativa tekniker för navigation och i princip är det omöjligt för en ROV att g̊a
förlorad p̊a grund av felnavigering.

Dessa faktorer blir naturligtvis begränsande för en AUV, som inte är kopplad
till n̊agot stödfartyg. Mer specifikt hävdade Wernli [50], år 2000, att de tekniska
begränsningarna för AUV:er har varit de samma, i princip, ända sedan utveck-
lingen startade. Det vill säga, lagring av energi, datakraft samt noggrannhet vid
navigering.

Å andra sidan är det inte sv̊art att identifiera n̊agra av de fördelar en AUV
medför, givet att de ovan nämnda tekniska utmaningarna kan bemästras p̊a ett
adekvat sätt. En AUV, utan n̊agot behov av stödfartyg, kan innebära stora eko-
nomiska vinster, eftersom man slipper kostnaderna för att ha ett s̊adant fartyg
till sjöss, vilket bland annat inkluderar de höga kostnaderna för dess besättning.
Sjösättning och upphämtning kan ocks̊a göras flexibelt med en AUV, d̊a de enda
kraven egentligen utgörs av att operationsomr̊adet m̊aste g̊a att n̊a via vattenvägen
fr̊an sjösättningsplatsen samt att AUV:ens lagrade energi räcker till för att ta den
fram och tillbaka fr̊an operationsomr̊adet, där den även ska ha tillräckligt med
tillgänglig energi för att utföra sina faktiska arbetsuppgifter.

En AUV har dessutom en stor frihet att utföra l̊anga, tidskrävande upp-
drag, eventuellt över stora operationsomr̊aden, d̊a den kan operera obemannat, för
att därefter avrapportera till mänsklig personal, som dittills, knappt alls behövt
engagera sig i operationen. Den här friheten är dock självklart begränsad av,
framförallt, AUV:ens tillg̊ang till energi samt noggrannhet vid navigering. Wernli
beskriver i slutet av sin artikel [50] framtidens AUV:er som havens satelliter, ett
resonemang som givetvis utg̊ar ifr̊an att AUV:er, i princip, skulle kunna göras
oberoende av de tekniska begränsningar som beskrivs ovan.

1.5.2 Svensk undervattensfarkosthistoria och SAPPHIRES-
projektet

Sverige har med sina l̊anga kuststräckor länge haft en aktiv sjöfartsindustri. Detta
inkluderar först̊as även undervattensfarkoster, vilka inte sällan utvecklats för att
möta militära utmaningar i Östersjön. Under en period under det kalla kriget be-
stod Sveriges ub̊atsflotta av 23 ub̊atar och beskrivs av kommendörerna Ulf Edman
och Bo Rask, som en imponerande och slagkraftig styrka av stor betydelse för
landets försvar [40].

Enligt Edman och Rask togs de första svenska ub̊atarna, av en modell kallad
Hajen, i bruk 1954-59 och var konstruerade baserat p̊a kunskap som förvärvats
fr̊an en tysk ub̊at, som omhändertagits av den svenska marinen 1945. Den svenska
ub̊atsflottan utökades därefter med flera olika typer av ub̊atar, men ett av de större
genombrotten f̊ar anses vara ub̊atstypen Näcken, vilken byggdes i en serie om tre
fartyg åren 1977-81 [40].

Edman och Rask menar att tekniken redan d̊a var världsledande, eftersom
”Näcken skapades för att med stor vapenlast under kort tid samtidigt kunna an-
falla flera m̊al i en fientlig flotta. Dessutom m̊aste den, för att f̊a ut maximal
effekt, tidigt kunna upptäcka m̊alen. Kraven innefattade en bra sonar, god eld-
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ledning och en torped med tr̊adstyrning och m̊alsökare” [40]. Kraven p̊a Näcken
ledde till att m̊anga av dess funktioner datoriserades, n̊agot som enligt Edman och
Rask ocks̊a syftade till att minska besättningens storlek och därmed öka undervat-
tensfarkostens uth̊allighet. De menade ocks̊a att det viktigaste tekniska framsteget,
förmodligen, bestod av det tillsatsmaskineri som utgjordes av ett antal Stirlingmo-
torer och som togs i bruk av Näcken 1988 [40]. Stirlingmotorerna kunde användas
för att ladda undervattensfarkostens batterier och om Näcken höll l̊ag hastighet
kunde den h̊alla sig i undervattensläge i flera veckor.

Stirlingmotorerna tillämpas även fortsatt i den senaste svenska ub̊atsmodellen,
A26. Den har dock uppgraderats och konstruerats för att vara mer kompakt och
ska kunna vistas under ytan ännu längre än sina föreg̊angare [24]. A26 kan sägas
vara ytterligare ett steg i den utvecklingsriktning som innebär att ub̊atar görs
mer sv̊arupptäckta och autonoma; n̊agot inte minst Stirlingmotorerna och an-
strängningarna att dämpa A26:s signatur [24] vittnar om.

Oavsett vilken typ av ub̊at som avses är sensorer s̊a gott som alltid en vital del
för funktionen. Svenska Saab AB, tillsammans med Totalförsvarets forskningsin-
stitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM), startade
år 2003 ett projekt som syftade till att demonstrera möjligheterna för, s̊a kallad,
syntetisk apertursonar (engelska: synthetic aperture sonar), ombord p̊a en AUV.
Projektet var i dess tur en fortsättning p̊a ett samarbete mellan FMV och FOI,
som startat år 1999, vilket undersökte sonarer mer generellt och som identifierat
syntetisk apertursonar som en lovande teknisk princip.

Den tekniska principen för syntetisk apertursonar bygger p̊a att ett antal,
p̊a varandra följande och sammanhängande, ping1 kombineras längs en känd
färdsträcka för att öka sonarens upplösning [17]. Det är med andra ord inte själva
sonaren som åstadkommer den förbättrade upplösningen, utan en avancerad bild-
behandlingsteknik, vilket förutsätter att en viss processorkraft finns tillgänglig
ombord p̊a undervattensfarkosten. En principiell grafik som visar hur en syntetisk
apertursonar samlar in sin data presenteras i figur 1.1. I figuren visas hur aper-
tursonaren sänder ut ping längs sin kända färdsträcka och denna insamlade data
kan sedan användas av dataprocessorer för att framställa högupplösta bilder.

I bokavsnittet Introduction to Synthetic Aperture Sonar förklarar Roy Edgar
Hansen att en syntetisk apertursonar potentiellt kan producera bilder ned till
centimeter-upplösning p̊a hundratals meters avst̊and [17]. Hansen hävdar att det
här gör sonartypen lämplig för exempelvis eftersökningar av mindre objekt, p̊a sjö-
eller havsbotten. Eftersom en syntetisk apertursonar p̊a sätt och vis simulerar en
längre, primitiv sonar, borde detta även göra den särskilt relevant för användning
p̊a mindre och möjligtvis autonoma undervattensfarkoster.

1En ljudpuls fr̊an en aktiv sonar, vilken sedan kan avlyssnas med hjälp av en sonars passiva
del.
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Figur 1.1: En principiell grafik som visar hur en syntetisk apertursonar samlar in
data, vilken sedan kan behandlas av dataprocessorer för att framställa högupplösta
bilder [17]. Färdsträckan för sonarens ping (”pulse” i grafiken) är känd av datapro-
cessorernas mjukvara och tas med i beräkningarna vid bildbehandlingen. Syntetisk
apertursonar används typiskt av undervattensfarkoster för att framställa bilder av
sjö- eller havsbotten.

Saabs (och försvarsorganisationernas) AUV konstruerades i princip som ett
fortskaffningsmedel för den syntetiska apertursonaren och skulle dessutom tillgo-
dose dess krav p̊a positionell stabilitet, energi samt h̊ardvara för databehandling.
Eftersom projektet kretsade kring den här typen av syntetisk apertursonar fick
AUV:en namnet SAPPHIRES (engleska: Synthetic Aperture Processing High Re-
solution System). SAPPHIRES, som finns grafiskt avbildad i figur 1.2, är en AUV
som tydligt tvingats konfrontera just de tekniska utmaningar som diskuterades i
det föreg̊aende avsnittet (avsnitt 1.5.1).

Figur 1.2: En grafisk avbildning av SAPPHIRES [45], en AUV utvecklad i ett
samarbete mellan Saab AB, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets
materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM).

I och med att SAPPHIRES ska kunna ta intelligenta beslut, vilket ofta är
kopplat till dess navigering och styrning samt bearbeta all den data som genereras
av den syntetiska apertursonaren, ställer detta höga krav p̊a den tillgängliga data-
kraften, ombord p̊a AUV:en. Dataprocessorer är under ständig utveckling, världen
över och om trenden fortsätter kan naturligtvis även SAPPHIRES räkna med att
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f̊a utökad datakraft per volymenhet, vilket först̊as förbättrar dess prestanda.
SAPPHIRES navigering, å sin sida, är välutvecklad, jämfört med liknande

AUV:er och har en noggrannhet p̊a cirka 1 till 3 promille av sin tillryggalag-
da g̊angdistans under vatten [3], vilket inkluderar GPS-noggrannheten i ytläge
(SAPPHIRES kan g̊a till ytan för att kontrollera sin uträknade position med hjälp
av GPS-apparatur). Det innebär att SAPPHIRES har en felmarginal p̊a maximalt
3 m, för varje km den färdas i undervattensläge, vilket allts̊a anses slagkraftigt för
en AUV.

Potentialen för SAPPHIRES beror idag till stor del p̊a dess räckvidd, vilken
först̊as är direkt proportionell mot mängden energi som kan lagras ombord. Farkos-
ten kan redan idag utföra flera viktiga arbetsuppgifter för FM, framförallt minjakt
och ub̊atsjaktsövningar (den senare kan utföras oberoende av SAPPHIRES syn-
tetiska apertursonar) [3]. Den har dessutom bist̊att civila aktörer, bland annat
med sökandet efter drunknade personer, vid tv̊a tillfällen [23] och i figur 1.3 visas
en bild, processad av den syntetiska apertursonaren, fr̊an en av de operationerna.
Dessutom har en rad andra potentiella arbetsuppgifter identifierats, s̊a som att
SAPPHIRES själv spanar efter ub̊atar, bevakar ytläget, eller inspektera pipelines
och andra fasta botteninstallationer [3].

Figur 1.3: En drunknad person, observerad med hjälp av SAPPHIRES syntetiska
apertursonar som processat bilden. Personen befann sig p̊a 70 meters avst̊and fr̊an
SAPPHIRES, d̊a bilden togs.

En mer uth̊allig energikälla skulle först̊as till̊ata ytterligare arbetsuppgifter
för SAPPHIRES, s̊a som att systematiskt kartlägga havsbotten över ett större
omr̊ade, eller samla in data i forskningssyfte under en längre tid. Framförallt skulle
de redan aktuella arbetsuppgifterna kunna genomföras p̊a ett bättre sätt, med
utökad uth̊allighet. Med en AUV som kan övervaka ett stort operationsomr̊ade,
under en längre tidsperiod, är Wernlis idé om havets satelliter inte l̊angt borta.

Strävan, i längden, är att SAPPHIRES ska utföra s̊a mycket arbete som möjligt,
med s̊a lite inblandning fr̊an mänsklig personal som möjligt, eftersom detta b̊ade
leder till ökad tidseffektivitet samt ekonomiska vinster, vid operationer. Ett kon-
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kret exempel rör sjösättning och upphämtning av SAPPHIRES, vilket idag utgör
en relativt stor, fast kostnad vid operationer. Med ett utökat energilager skulle en
större andel av transporterna kunna skötas av SAPPHIRES själv och man skulle
exempelvis kunna sjösätta SAPPHIRES i en hamn, inomskärs, varp̊a farkosten
transporterar sig själv utomskärs, för att utföra sina arbetsuppgifter.

1.5.3 SAPPHIRES energimodul
Anledningen till att SAPPHIRES kan, eller skulle kunna klara av s̊a m̊anga olika
typer av arbetsuppgifter (se föreg̊aende avsnitt 1.5.2), kan till stor del härledas till
systemets modularitet. SAPPHIRES-projektet har tydligt fokuserat p̊a att koppla
AUV:ens olika funktioner till moduler, som sedan kan monteras ihop i olika kom-
binationer för att uppfylla en kravställares önskem̊al. Vissa moduler, s̊a som en
framdrivningsmodul, är först̊as fundamentala för SAPPHIRES funktionalitet, me-
dan andra monteras dit för att utföra väldigt specifika arbetsuppgifter. I figur 1.4
presenteras ett exempel för hur olika typer av SAPPHIRES-moduler kan kopplas
samman och d̊a forma en komplett AUV.

Figur 1.4: Ett exempel p̊a hur olika SAPPHIRES-moduler kan kopplas samman,
för att forma en komplett AUV. De olika modulerna är numrerade och förklaras
kortfattat med en svensk samt engelsk titel. Längdm̊att, i mm, finns dessutom
angivna för varje modul, vilka tillsammans indikerar SAPPHIRES ungefärliga to-
tallängd (cirka 6,5 m). SAPPHIRES totallängd varierar, med andra ord, beroende
p̊a vilka typer av moduler som är monterade.

I figur 1.4 syns den energimodul (kallad ”Batteridel” i figur 1.4) som används
för SAPPHIRES idag. Modulen inkluderar dels SAPPHIRES energikälla, i form av
litium-polymer-batterier [3], men inneh̊aller ocks̊a komponenter för att distribuera
energin, som best̊ar av elektricitet, till SAPPHIRES olika funktioner. Samtliga
av SAPPHIRES funktioner är idag elektriskt drivna (inklusive framdrivningen),
varför det krävs relativt f̊a komponenter för energiomvandling, i syfte att försörja
dessa med energi och den största delen av energimodulens volym upptas av litium-
polymer-batterierna.

Dagens batteriteknik kan hävdas ha n̊att ett slags temporärt prestandatak, el-
ler sadelpunkt, i och med att utvecklingen inte sett n̊agra särskilt revolutionerande
framg̊angar under de senaste åren. Litium-polymer-batterier övervägs ofta för de-
ras relativt kraftfulla prestanda, men även batteritypen litium-järn anses ibland
vara tillämplig eftersom de generellt anses vara stabilare och säkrare att använda.
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Litium-järn-batterier besitter dock inte samma potentiella prestanda som motsva-
rande litium-polymer-teknik och ofta m̊aste n̊agon slags kompromiss mellan just
prestanda och säkerhet göras, varp̊a n̊agon av batterityperna beslutas användas.

Givet att en ny typ av kompakt energikälla skulle kunna monteras i
SAPPHIRES och leverera energi, i form av hög värme, under en väsentligt längre
tid än de nuvarande litium-polymer-batterierna, skulle detta givetvis f̊a stora, po-
sitiva konsekvenser för systemets uth̊allighet. Vad utökad uth̊allighet, tack vare en
större kapacitet att lagra energi, skulle kunna innebära för praktiska fördelar st̊ar
genomg̊aende att läsa i det här bakgrundsavsnittet (avsnitt 1.5), men även mer
specifikt i föreg̊aende avsnitt (avsnitt 1.5.2). Fr̊agan är bara hur ett arbete i form
av värmeöverföring bäst tas till vara och omvandlas, för att i slutändan försörja
SAPPHIRES olika funktioner med energi.

1.6 Källor
För det här inledande kapitlet och, mer specifikt, bakgrunden som beskrivs i av-
snitt 1.5, användes framförallt information fr̊an olika källor inom Saab och FMV.
Detta var naturligt eftersom FMV äger SAPPHIRES samt var den huvudsakliga
kravställaren för konceptstudien. Saab, å deras sida, har arbetat i nära relation
med FMV för att ta fram den autonoma undervattensfarkosten och besitter s̊aledes
mycket kunskap om tekniken ombord p̊a SAPPHIRES. Framförallt genom Saab
kunde mycket relevant information rörande SAPPHIRES historia, utveckling och
uppbyggnad inhämtas. Även om denna bitvis var n̊agot säljande ans̊ags informa-
tionen, som tillhandahölls av b̊ade Saab och FMV, som relativt okontroversiell och
trovärdig.

Det visade sig även att SAPPHIRES blivit omnämnd i den tekniska tidskrif-
ten Ny Teknik, där artikeln ”FMV:s och Saabs minjägare är fullbokad året ut”
bidrog till att ge rapportens bakgrundsavsnitt ytterligare djup. En annan artikel
i Ny Teknik, ”Svensk mästare p̊a kurragömma”, hjälpte ocks̊a till att beskriva
den senaste svenska ub̊atstypen, A26. En artikel fr̊an Militär Historia, skriven av
kommendörerna Ulf Edman och Bo Rask, gav en bra och kortfattad beskrivning
av svensk undervattensfarkosthistoria och vad som präglat utvecklingen i Sverige
sedan slutet av andra världskriget. Slutligen kunde ocks̊a syntetisk apertursonar
förklaras p̊a ett populärvetenskapligt vis, med hjälp av Roy Edgar Hansens bokav-
snitt Introduction to Synthetic Aperture Sonar.

Sammanfattningsvis användes i hög grad tidskrifter och andra po-
pulärvetenskapliga källor för att beskriva rapportens bakgrund. Med tanke p̊a
de krav p̊a saklighet och opartiskhet som ofta förknippas med välkända utgivare
ans̊ags sedermera dessa källor vara trovärdiga i sina beskrivningar.

Under litteraturstudien, vilken beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.2.1, identi-
fierades dessutom en intressant hemsida tillhörande en amerikansk organisation,
vilken finns tillgänglig p̊a den öppna webben. Hemsidan, AUVAC (engelska: Au-
tonomous Undersea Vehicle Applications Center), fungerar som en databas där
forskare, studenter och utvecklare, världen över, kan bidra med vetenskap rörande
autonoma undervattensfarkoster. Av den anledningen inneh̊aller AUVAC mycket
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information som ans̊ags relevant för konceptstudien och, framförallt, för inled-
ningskapitlet i den här rapporten. Även om informationen inte innefattade den
allra senaste tekniken, eller utvecklingen, kunde AUVAC änd̊a bidra till att be-
skriva historien bakom samt de traditionella utmaningarna med att utveckla och
använda autonoma undervattensfarkoster.

Störst vikt, under litteraturstudien, lades änd̊a vid att försöka identifiera lit-
teratur och publikationer som kunde tillföra n̊agot med avseende p̊a den faktiska
konceptstudien, rörande omvandling av termisk energi till elektrisk samt meka-
nisk energi. Själva förfarandet beskrivs n̊agot mer utförligt i avsnitt 2.2.1, men för
ändam̊alet genomsöktes följande databaser:

• Linköpings universitetsbibliotek, som genomsöktes med hjälp av online-
sökverktyget UniSearch och innehöll publikationer som var tillgängliga för
bland annat studenter vid Linköpings universitet.

• Scopus, en onlinedatabas inneh̊allande en stor mängd publikationer inom,
framförallt, de vetenskapliga samt tekniska kunskapsomr̊adena.

• Espacenet, tillhörande den europeiska patentorganisationen European Pa-
tent Office. Genomsökningar genomfördes med hjälp av Espacenet:s online-
sökverktyg.

• Google Scholar; ett sökningsverktyg som tillhandah̊alls av Google, för att
göra breda sökningar efter publikationer p̊a den öppna webben.

• DiVA (tillgänglig via Linköpings universitetsbiblioteks hemsida); en publice-
ringsdatabas för elektronisk publicering och registrering av forskningspubli-
kationer och uppsatser, skrivna av forskare, lärare och studenter verksamma
vid Linköpings universitet [4].

• AUVAC, vilken beskrevs tidigare i det här avsnittet.

Dessa databaser f̊ar samtliga anses vara vetenskapligt erkända och de
bedömdes, i sig, vara trovärdiga källor till information, för rapportens syften. Vad
olika publikationer i databaserna mer specifikt kunde bidra med, till den faktiska
konceptstudien, skulle visa sig under litteraturstudien, vilken beskrivs i avsnitt
2.2.1.

Under rapporten avslutande delar och framförallt konceptanalysen, vilken be-
skrivs i avsnitt 3.3, utnyttjades även en del kommersiell information, fr̊an diverse
tillverkare av komponenter och liknande. Denna information bör ses fr̊an en rela-
tivt kritisk synvinkel i och med att där finns incitament för tillverkare att försköna
specifikationer av produkter och annan information.



Kapitel 2

Förstudie

Innan den faktiska konceptstudien kunde inledas genomfördes en funktionsanalys
för att tillse att samtliga förväntningar och krav som fanns p̊a energiomvand-
lingskonceptet inkluderades i det fortsatta arbetet. Funktionsanalysen avhandlas
i avsnitt 2.1 och i det efterföljande avsnittet 2.2 beskrivs den teori som kunde
identifieras, bland annat genom publicerad litteratur och som ans̊ags vara relevant
för energiomvandlingsproblemet.

Denna förstudie utgjorde s̊aledes den teoretiska grunden för konceptstudien,
vilken i sin tur beskrivs i kapitel 3.

2.1 Funktionsanalys
Som bakgrunden i avsnitt 1.5 beskriver utg̊ar den här rapporten fr̊an en ny typ av
energikälla, för den autonoma undervattensfarkosten SAPPHIRES. Den nya typen
av energikälla var menad att leverera energi i form av värme och antogs kunna
verka under en väsentligt längre tid än de nuvarande litium-polymer-batterierna
(se avsnitt 1.5.3).

Kravställarens, FMV:s, övergripande m̊al är att utöka SAPPHIRES
uth̊allighet, eftersom detta med största sannolikhet skulle bredda AUV:ens spekt-
rum av möjliga arbetsuppgifter, samtidigt som dess aktuella typer av uppdrag
skulle kunna utföras än mer grundligt och i större skala (vilket beskrivs i av-
snitt 1.5.2). I avsnitt 1.5.2 beskrivs uttryckligen hur SAPPHIRES potential idag,
till stor del, beror p̊a hur mycket energi som kan lagras ombord, vilket förklarar
värdet av den nya energikällan samt, delvis, resultatet av den här rapporten.

För att den nya typen av energikälla skulle kunna utnyttjas av SAPPHIRES
krävdes att dess värmeenergi omvandlades till en s̊adan form att den kunde försörja
farkostens olika funktioner. Mer specifikt angav FMV (kravställaren) hur energin
skulle omvandlas för att täcka SAPPHIRES energibehov enligt tv̊a fall.

Fall 1, vilket benämndes ”l̊ag/medel-prestanda”, angavs som ett h̊art krav fr̊an
FMV:s sida och representerade med andra ord energiomvandlarens vitala funk-
tion och den effekt som kompromisslöst m̊aste produceras. Fallet med ”l̊ag/medel-
prestanda” innebar att energiomvandlaren endast skulle leverera en elektrisk me-
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deleffekt1 om 3,5 kW och maximalt 6 kW. En grafisk, konceptuell representation av
energiomvandlaren med ”l̊ag/medel-prestanda” presenteras i figur 2.1a, där de av
FMV angivna, maximala längddimensionerna samt massan dessutom inkluderas.

P̊a samma sätt finns Fall 2, vilket benämndes ”hög-prestanda”, representerat
i figur 2.1b. I det här fallet hävdade FMV att energiomvandlaren dessutom skulle
kunna leverera en mekanisk medeleffekt om 300 kW och maximalt 600 kW. Fall 2
(”hög-prestanda”) inkluderade allts̊a även fall 1 (”l̊ag/medel-prestanda”), men det
innebar ocks̊a att FMV tillät n̊agot större längddimensioner samt maximal massa,
vilket visas i figur 2.1b. Fall 2:s funktion ans̊ags, av FMV, heller inte lika vital
som fall 1 och där fanns inget h̊art krav att energiomvandlaren var tvungen att
fungera enligt ”hög-prestanda”-specifikationen.

(a) En grafisk representation av ener-
giomvandlaren fall 1, vilket benämndes
”l̊ag/medel-prestanda”. I figuren vi-
sas hur det här fallet av energiom-
vandlare skulle leverera en elektrisk
medeleffekt1 om 3,5 kW och maximalt
6 kW. De, av FMV, maximalt till̊atna
längddimensionerna var längden (L)
1400 mm samt diametern (D) 500 mm.
Den maximalt till̊atna massan (Vikt)
angavs som 550 kg.

(b) En grafisk representation av ener-
giomvandlaren fall 2, vilket benämndes
”hög-prestanda”. I figuren visas hur det
här fallet av energiomvandlare skulle le-
verera en elektrisk medeleffekt1 om 3,5
kW och maximalt 6 kW, men även en
mekanisk medeleffekt om 300 kW och
maximalt 600 kW. De, av FMV, max-
imalt till̊atna längddimensionerna var
längden (L) 1700 mm samt diametern
(D) 500 mm. Den maximalt till̊atna
massan (Vikt) angavs som 660 kg.

Figur 2.1: De b̊ada fallen (1 och 2) av energiomvandlare, vilka specificerades
av kravställaren Försvarets materielverk (FMV). De grafiska representationer-
na av energiomvandlingsfallen (vilka skapats av personal vid FMV) visade b̊ada
hur termisk energi, tillsammans med eventuell kylning, borde omvandlas för att
försörja funktioner ombord p̊a den autonoma undervattensfarkosten SAPPHIRES.
Dessutom angavs de maximalt till̊atna längddimensionerna (anges i mm) samt
massorna (vilka i figurerna benämns ”Vikt”, men anges i kg). De begränsande
längddimensionerna formade, i deras tur, cylindrar som s̊aledes utgjorde de max-
imalt till̊atna volymerna för de b̊ada fallen av energiomvandlare. Fall 1 ans̊ags
av FMV vara ett h̊art krav för energiomvandlarens funktion, medan fall 2 (”hög-
prestanda”) skulle försöka uppfyllas om möjligt.

De b̊ade fallen av energiomvandling (”l̊ag/medel-prestanda” samt ”hög-
1Medelvärdet av den effekt som levererades över ett visst tidsintervall.
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prestanda”) involverade, med andra ord, omvandling av termisk energi, till elekt-
risk samt (för ”hög-prestanda”-fallet 2) mekanisk energi, tillsammans med eventu-
ell kylning. Vidare, s̊a som figur 2.1 beskriver, begränsades de av cylinderformade,
maximalt till̊atna volymer samt maximala massor, vilka FMV menade inte bor-
de överskridas. Av de begränsande dimensionerna var cylinderformens diameter,
om 500 mm (benämns ”D” i figur 2.1), den storhet som av FMV angavs som det
h̊ardaste kravet. Detta grundades i att SAPPHIRES skrov, i sin tur, har en diame-
ter strax över 500 mm, vilket s̊aledes inte bör överträdas om farkostens moduler
ska passa bra ihop samt för att beh̊alla dess stabilitet under vatten.

Vidare angav FMV ytterligare information rörande energiomvandlarens funk-
tion:

• Den termiska energikällan behöll sannolikt en temperatur om 1000 - 1200
◦C (1273 - 1473 K) och maximalt 1400 ◦C (1673 K).

• Den eventuella kylningen (som inte var tvungen att användas) bestod i själva
verket av havs- eller sjö vatten, vilket kunde ledas in i SAPPHIRES. FMV
uppgav att vattnet antogs ha en temperatur om 2 - 20 ◦C (275 - 293 K) samt
en (mest sannolik) medeltemperatur om 10 - 12 ◦C (283 - 285 K).

• Den termiska energikällan, ombord p̊a SAPPHIRES, var i n̊agon m̊an vari-
abel. Mer specifikt uppgavs den, förutom att ställas helt av eller p̊a, kunna
regleras med en viss upplösning av steg mellan sitt avstängda läge och full ef-
fekt. Dynamiken förmodas dock vara relativt l̊angsam, med en typisk stigtid2

om n̊agra timmar.

• SAPPHIRES elektriska system, vilket i dagsläget försörjer s̊a gott som samt-
liga funktioner (med hjälp av ström fr̊an litium-polymer-batterierna, se av-
snitt 1.5.3), opererade med en likspänningspotential om 300 V. FMV ans̊ag
det därför passande att den elektriska effekten, som skulle produceras av
energiomvandlaren, levererades med samma spänning.

• Energiomvandlaren skulle i största möjliga m̊an bidra till en ökad flexibilitet
med avseende p̊a SAPPHIRES möjligheter att planera sina operationer. Mer
specifikt var detta en fr̊aga om hur energi kunde lagras i systemet samt ener-
giomvandlarens reglerbarhet. Exempelvis, om energiomvandlaren erbjöd ett
snabbt sätt att lagra energi i stora mängder (J) och dessutom var möjlig att
reglera skulle detta först̊as ge SAPPHIRES bättre möjligheter att flexibelt
planera sina operationer och uppdrag.

Med hjälp av all, sammantagen information kunde en konceptuell, s̊a kal-
lad, ”black-box”-modell skapas för energiomvandlingsproblemet. ”Black-box”-
modellen beskrev, grovt samt grafiskt de b̊ada fallen av energiomvandling
(”l̊ag/medel-prestanda” samt ”hög-prestanda”) och det gränssnitt som dessa var
tvungna att ta hänsyn till. Detta syftade till att skapa en informativ överblick
av de viktigaste aspekterna av energiomvandlarens funktion. Den grafiska ”black-
box”-modellen inkluderas i rapporten, i figur 2.2.

2Tiden det tar för systemet att svara p̊a ett steg av n̊agon form av insignal. Exempelvis, tiden
det tar för systemet att g̊a fr̊an ett avstängt tillst̊and till att leverera full termisk effekt.
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Figur 2.2: En konceptuell, grafisk ”black-box”-modell för hur energiomvandlings-
fallen 1 (”l̊ag/medel-prestanda”) och 2 (”hög-prestanda”) förväntades fungera. Fi-
guren visar grovt hur den tillförda värmen (röd pil), fr̊an energikällan, tillsammans
med den eventuella kylningen (bl̊a pil) skulle omvandlas till elektrisk samt meka-
nisk energi, beroende p̊a vilken typ av prestanda (fall) som skulle uppn̊as. Med
andra ord representerar ”black-box”:en den energiomvandlare som projektet avs̊ag
utveckla. (DC i figuren st̊ar för likspänning (engelska: direct current).)

Det här avsnittet beskriver, kort sagt, vilka förväntningar som fanns p̊a ener-
giomvandlarens funktion, framförallt fr̊an kravställaren FMV:s sida. Nästa steg
innefattade generering av koncept för just omvandling av termisk energi, till elekt-
risk samt mekanisk energi. Detta föregicks dock av en relativt rigorös litteraturstu-
die, vilken bland annat syftade till att undersöka befintlig och tillgänglig kunskap
inom omr̊adet samt bekräfta valet av de avgränsande tekniska principerna, vilka
inledningsvis hade antagits ha störst chans att lösa energiomvandlingsproblemet
(se avsnitt 1.3).

2.2 Teori
Energiomvandling fr̊an värmekällor är i sig ett av de äldre teknikomr̊adena,
tillhörande ingenjörskonstens historia. En värmekälla är intuitiv p̊a s̊a vis att dess
energi fysiskt kan kännas och det är lätt att först̊a att n̊agot som är väldigt varmt
ocks̊a inneh̊aller mycket energi. Därför är det inte s̊a konstigt att ingenjörer tidigt
började intressera sig för hur dessa energikällor skulle kunna omvandlas till andra
energiformer, vilka i sin tur kunde uträtta arbeten vi människor bedömde relevan-
ta eller nyttiga. Som Stephen D. Galbraith mycket riktigt p̊apekar i beskrivningen
av sitt patent, Rotary Heat Engine Powered by Radiant Energy, handlar termisk
energiomvandling ofta om att omvandla molekylers mikroskopiska rörelseenergin
till makroskopisk rörelseenergi som, exempelvis, kan driva bilar, elektriska gene-
ratorer eller pumpa vatten [16].

Omvandlingen av värme, fr̊an en termisk källa, till ett nyttigt arbete utförs i
allmänhet av det som, med generella termer, brukar beskrivas som en värmemotor.
Värmemotorn omvandlar i princip energin (QH) fr̊an den varma, termiska källan,
med temperatur TH , till ett uträttat arbete W . Enligt termodynamikens andra
sats kan dock inte all energi, QH , omvandlas till uträttat arbete, W , utan en viss
andel av QH , kallad QL, avges till omgivningen med den lägre temperaturen TL.

Principen för en värmemotor leder till ett viktigt samband gällande dess högsta,
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teoretiskt möjliga verkningsgrad (η), vilken i sin tur ges av vilket arbete som
uträttas (W ) d̊a energin QH tillförs. Mer specifikt begränsas en värmemotors
verkningsgrad, η, enligt sambandet i ekvation 3.10.

η = W

QH
≤ TH − TL

TH
, TH > TL (2.1)

Koncepten för energiomvandling, som avhandlas i den här rapporten, be-
gränsades självklart även de av det samband som återges i ekvation 3.10. Om
sambandet applicerades p̊a de temperaturer som beskrevs av funktionsanalysen (i
avsnitt 2.1) kunde s̊aledes en högsta, teoretiskt möjlig verkningsgrad för koncept-
studiens energiomvandlingskoncept beräknas, enligt ekvation 2.2.

η ≤ TH − TL
TH

= 1673 − 275
1673 ≈ 0, 84 => η ≤ 0, 84 (2.2)

Ekvation 2.2 använde sig av temperaturerna TH = 1673 K och TL = 275 K,
vilka under funktionsanalysen beskrivits som de högsta, respektive lägsta tempe-
raturerna som möjligen kunde förknippas med energiomvandlaren. Detta utgjorde
s̊aledes den mest effektiva typen av energiomvandling och om en mindre varm ter-
misk källa, respektive varmare kylning användes skulle detta resultera i en lägre
verkningsgrad, än den optimala 84 % (se ekvation 2.2).

Verkningsgrad kan vara ett enkelt (men ibland även approximativt och n̊agot
osäkert) sätt att snabbt jämföra tv̊a värmemotorers prestanda, givet en tempe-
raturskillnad som ska användas för att uträtta ett arbete. Det absoluta arbete
eller den absoluta effekten (arbete per tidsenhet) en värmemotor kan produce-
ra beror dock p̊a fler faktorer än den tillgängliga temperaturskillnaden. Generellt
kan sägas att n̊agon komponent (exempelvis ett arbetsmedium) i värmemotorn
värms upp av den tillförda värmen, vilket följs av en process där denna tillförda
energi ska levereras vidare, ofta som en annan form av energi (exempelvis meka-
nisk eller elektrisk). Hur en värmemotor matematiskt kan modelleras beror därför
helt p̊a vilka processer denna involverar och kan göras komplext och uttömmande,
eller grundläggande och generellt, i sin tur beroende av syftet av den matema-
tiska modelleringen. En värmemotors processer brukar oftast uttryckas som en
termodynamisk cykel, i vilken värmemotorns tillst̊andsförändringar, s̊a som tryck,
temperatur eller volym, specificeras. Energiomvandling kan dock lika gärna ske
kontinuerligt (steglöst), där eventuella processteg endast sker p̊a elektronniv̊a eller
liknande. Oavsett om en värmemotor opererar cykliskt eller, s̊a kallat, kontinuer-
ligt begränsas prestandan ofta av dynamiken av värmeöverföringen, vilket är en
process som i princip alltid m̊aste ske för att en värmemotor ska kunna fungera.

Värmeöverföring kan ske genom konduktion, konvektion eller värmestr̊alning.
Konduktion sker oftast i solida material, för att jämna ut temperaturgradienter [31]
och karaktäriseras av materialets värmeledningsförm̊aga κ. κ mäts som W

m·K och
specificerar med andra ord det linjära samband för vilken värmeledningseffekt som
uppst̊ar för en viss temperaturskillnad (K) samt ett avst̊and (m).

Konvektion sker till följd av en fluids (vätska eller gas) rörelse, vilket omfördelar
värme [31]. Fluidens rörelse m̊aste dock induceras, exempelvis med hjälp av en fläkt
eller pump, men kan även skapas ”naturligt”, exempelvis med gravitationsfält.
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Konvektion karaktäriseras, i sin tur, av den linjära värmeöverföringskoefficienten
h, vilken mäts som W

m2·K och specificerar den konvektionseffekt som uppst̊ar över
en given area (m2) och med en given temperaturskillnad (K).

Värmestr̊alning behöver inget medium utan kan, likt ljus, ske i vakuum [31].
Detta utesluter naturligtvis inte att värmestr̊alningsenergi överförs genom ma-
terial. Medan värmeledningsförm̊agan κ och värmeöverföringskoefficienten h är
materialkonstanter sker just värmestr̊alning dock oberoende av vilka typer av
material som är inblandade. Den styrs istället helt av den naturkonstant, σ,
som brukar benämnas Stefan-Boltzmanns konstant och mer specifikt har värdet
σ ≈ 5, 67 W

m2·K4 . Med andra ord anger Stefan-Boltzmanns konstant vilken
värmestr̊alningseffekt som uppst̊ar för en absolut temperatur (K) samt en given
area (m2).

De tre värmeöverföringskomponenterna, konduktion, konvektion samt
värmestr̊alning, utgör tillsammans en total värmeöverföringseffekt, vilken matema-
tiskt anger hur värme överförs, exempelvis i en värmemotor. Som tidigare nämnt
krävs självklart fler processer i en värmemotor, inte minst för att kunna omvandla
värmeenergin till en annan form av energi. Vad som präglar dessa processer beror
i sin tur p̊a vilken typ av värmemotor som används.

Användandet av och energiomvandling fr̊an värmekällor i undervattensfar-
koster är ett mindre omskrivet ämne. En välkänd applikation är dock s̊a kal-
lade atomub̊atar, vilka drivs av kärnkraftsreaktorer som, i princip, fungerar som
uth̊alliga värmekällor ombord p̊a farkosterna [11]. De första atomub̊atarna använde
sig av ångmotorer [11] för att skapa framdrivning samt generera den elektriska
ström som ub̊aten och dess besättning krävde för att operera.

Med avseende p̊a den mer specifika applikationen autonoma undervattensfar-
koster finns än mindre publikationer kring användandet av värme som energikälla.
Det här avsnittet beskriver den teori som änd̊a finns tillgänglig kring omvandling
av termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi i autonoma undervattens-
farkoster. Förutom n̊agra specifika koncept (i avsnitt 2.2.3) avhandlas även de
tekniska principerna, som avgränsar rapporten (se avsnitt 1.3), i n̊agot mer ge-
nerella drag i avsnitt 2.2.2, eftersom dessa skulle visa sig bli centrala under de
efterföljande konceptiterationerna.

2.2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien genomfördes av tre huvudsakliga anledningar. För det första för
att undersöka om där fanns n̊agon tillgänglig litteratur ang̊aende det specifika
energiomvandlingsproblemet (se avsnitt 2.1). Om publicerad litteratur kunde visa
hur, exempelvis, utvecklings- eller forskargrupper tidigare valt att lösa problemet
med termisk energiomvandlig i AUV:er, skulle detta givetvis underlätta samt ge
ytterligare vetenskaplig relevans till den aktuella konceptstudien.

För det andra syftade litteraturstudien till att bekräfta valet av de, för kon-
ceptstudien och rapporten, avgränsande tekniska principerna, vilka listas i avsnitt
1.3. Dessa avgränsningar upprättades, i sig, för att begränsa mängden möjliga
koncept att utvärdera, eftersom detta annars riskerade bli en väldigt tidskrävande
aktivitet under examensarbetet. De tekniska principerna valdes helt enkelt baserat
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p̊a vilka som är de mest vedertagna metoderna för att omvandla termisk energi,
till elektrisk samt mekanisk energi. Förbränningsmotorer inkluderades dock inte, i
och med att de bygger p̊a termiska energikällor i form av förbränning av bränsle.
I det aktuella fallet var värmekällan ett konstant och externt verkande element
(se avsnitt 2.1), varför energiomvandling med förbränningsmotorliknande koncept
ocks̊a ans̊ags vara irrelevanta. Mer specifikt avs̊ag litteraturstudien bekräfta bilden
av att de tekniska principerna, Stirlingmotorn, turbinen samt Peltierelementet, var
väl valda avgränsningar som inte skulle begränsa konceptstudien inom för snäva
ramar, samtidigt som de undvek att göra konceptstudien allt för omfattande.

Som tidigare nämnt kunde ocks̊a en omfattande samt väl utförd litteraturstu-
die, slutligen, bidra till ytterligare vetenskaplig relevans och trovärdighet för kon-
ceptstudien. En konceptstudie som förgicks av en genomarbetad litteraturstudie
skulle först̊as vara l̊angt mer användbar, för framtida studier och konceptrealisa-
tioner, än om s̊a inte var fallet.

Sammanfattningsvis kan sägas att litteraturstudien innebar att samtliga pub-
likationskällor, vilka beskrivs i avsnitt 1.6, genomsöktes systematiskt efter infor-
mation ang̊aende energiomvandlingsproblemet (omvandling av termisk energi till
elektrisk samt mekanisk energi). Om publikationerna dessutom relaterade till au-
tonoma undervattensfarkoster ans̊ags de naturligtvis än mer relevanta för exa-
mensarbetets syften. Som tidigare nämnt, i avsnitt 1.6, utgjordes de genomsökta
källorna av följande databaser:

• Linköpings universitetsbibliotek

• Scopus

• Espacenet

• Google Scholar

• DiVA

• AUVAC

Mer konkret upprättades ett antal söktermer, vilka kunde kombineras för att,
förhoppningsvis, identifiera relevant litteratur inom de olika databaserna. Exem-
pelvis kunde ”undervattensfarkost”, ”autonom”, ”värmekälla” och ”energiomvand-
ling” kombineras med hjälp av en databas sökverktyg. Detta gjordes dock mer
systematiskt genom att antingen fokusera p̊a själva energiomvandlingen eller ener-
gisystem i undervattensfarkoster. Därefter kunde dessa eventuellt kombineras, vil-
ket dock ofta resulterade i väldigt f̊a sökresultat. Söktermer upprättades p̊a b̊ade
engelska och svenska och det var viktigt att inkludera eventuella synonymer till
de olika söktermerna. Det kunde dock konstateras att samtlig relevant litteratur
som identifierades var skrivna p̊a engelska (eller n̊agot annat spr̊ak vilket sedan
översatts till engelska i databaserna).

Initialt utfördes en systematisk genomsökning av databaserna (specificerade
i avsnitt 1.6), med hjälp av de upprättade söktermerna. Under genomsökningen
dokumenterades ett relativt stort antal publikationer och definitionen av vad som
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skulle kunna vara relevant för examensarbetets syften behölls öppen. Med andra
ord dokumenterades publikationer, i regel, s̊a länge de p̊a n̊agot sätt relaterade till
energiomvandling fr̊an värmekällor, eller energisystem i autonoma (eller obeman-
nade) undervattensfarkoster. Samtliga litteratursökningar dokumenterades nog-
grant, för att möjliggöra en analys av vilka publikationer som identifierats genom
vilka databaser samt med hjälp av vilka söktermer.

De publikationer som bedömdes vara intressanta dokumenterades i en tabell,
med hjälp av Microsoft Excel. Där kunde information kring publikationerna föras
in, s̊a som om de relaterade till undervattensfarkoster, hur man praktiskt fick
tillg̊ang till publikationen, om de relaterade till n̊agon ytterligare intressant lit-
teratur samt en kortfattad beskrivning. Framförallt den kortfattade beskrivning
utgjorde ett effektivt sätt att snabbt f̊a en överblick av publikationens inneh̊all.
Denna beskrivning kunde ocks̊a utökas om publikationen valdes att studerades
mer i detalj.

Den initiala genomsökningen resulterade i att sammanlagt 102 publikationer,
vilket inkluderade böcker, artiklar, konferensredogörelser och patent, p̊a n̊agot sätt
ans̊ags vara relevanta för examensarbetets syften.

Nästa genomsökning, vilket innebar att publikationerna studerades mer nog-
grant, visade dock att l̊angt ifr̊an samtliga av dessa verkligen skulle kunna bidra
med relevant information till konceptstudien. Bland annat identifierades litteratur
kring hur överskottsvärme fr̊an kraftverk och avgassystem skulle kunna omvand-
las till elektricitet samt kemiska lösningar med, s̊a kallade, bränsleceller, vilka
producerar elektricitet med hjälp av ett bränsle som genomg̊ar en kemisk reak-
tion. Exempelvis resulterade sökningar i databasen Scopus i p̊aträffandet av en
artikel om hur en undervattensfarkost kunde f̊a sin energiförsörjning tillgodosedd
av bränsleceller, av typen PEM (engelska: proton exchange membrane) [47]. Dess-
utom identifierades ett svenskt patent för en slags ångmaskin som kan omvandla
energi fr̊an l̊agintensiva värmekällor (s̊a som ”rest-/spillvärme, geotermisk värme
samt solvärme”) [34], en artikel rörande användning av ramjet-motorer för fram-
drivning av undervattensfarkoster (med hjälp av en reaktion mellan vatten och ett
metallbränsle) [52], ett amerikanskt patent för att utvinna energi fr̊an varmvat-
tenkällor (detta byggde, i stort sett, p̊a turbinteknik) [42] och s̊a vidare.

Som tidigare nämnt ans̊ags dessa publikationer (och m̊anga andra) inte bi-
dra med n̊agon information som kunde vara relevant för konceptstudien ifr̊aga,
eftersom de antingen baseras p̊a kemiska reaktioner eller förbränning av bränsle,
eller helt enkelt relaterar till applikationer som är alltför olika en autonom un-
dervattensfarkost. För övrigt noterades även att ingen relevant litteratur kunnat
finnas i databasen DiVA, men väl de andra databaserna, som listades tidigare i
det här avsnittet.

Totalt identifierades 49 publikationer som ans̊ags vara relevanta för koncept-
studien eller examensarbetets syften. Vad dessa publikationer och litteraturstudi-
en, i stort, visade var att de huvudsakliga tekniska principerna för att omvandla
termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi (eventuellt i en undervattens-
farkost) innefattade just Stirlingmotorn, turbinen samt Peltierelementet. Förutom
en kortfattad beskrivning, vilket beskrevs tidigare i det här avsnittet, upprättades
nyckelord, vilka indikerade vilken typ av tekniska princip som behandlades av
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varje publikation. P̊a det här sättet blev det enklare att f̊a en bild av litteratur-
studiens övergripande resultat och i figur 2.3 presenteras grafiskt hur nyckelorden
var fördelade för de 49 relevanta publikationerna.

Parallellt med nyckelordsanalysen undersöktes även de tekniska principer-
na, som söktermer, med hjälp av verktyget Google Trends. Google Trends kan
användas för att indexera sökvolymer för olika termer. Indexet (0 - 100) ger inte
n̊agon absolut siffra i form av antal sökningar, men kan effektivt jämföra intresset
för olika söktermer, vilket ocks̊a skedde i det här fallet med Stirlingmotorn, turbi-
nen samt Peltierelementet. Figur 2.4 visar grafiskt resultatet av undersökningen i
Google Trends och mer specifikt visade sig turbinen vara den, i särklass, vanligas-
te söktermen av de tre tekniska principerna. De tekniska principer som föll under
nyckelordet ”Annan” (se figur 2.3) indexerades, i deras tur, s̊a pass l̊agt att de inte
var värda att presentera i sammanhanget. Förutom ett avvikande indexvärde för
turbinen, runt år 2006, visade intresset för samtliga av de tekniska principerna en
n̊agot ned̊atg̊aende, men utplanande, trend, ända sedan starten av de inhämtade
indexvärdena år 2004.

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Stirlingmotor Turbin Peltierelement Annan Okänt

Nyckelord

Figur 2.3: En stapelgraf som visar hur olika nyckelord (vilka relaterade till oli-
ka typer av tekniska principer) var fördelade för de relevanta publikationer som
identifierats under litteraturstudien. Nyckelorden (tillika tekniska principer) som
inkluderades var ”Stirlingmotor”, ”Turbin”, ”Peltierelement”, men även ”Annan”,
om publikationen behandlade n̊agon övrig teknisk princip, eller ”Okänt” om n̊agot
specifikt nyckelord inte kunde fastställas. I stapelgrafen listas de olika nyckelorden
längs den horisontella axeln och antalet publikationer dessa relaterade till p̊a den
vertikala axeln.

Som figur 2.3 visar tedde sig dock majoriteten av den relevanta litteraturen re-
latera till Stirlingmotor- eller turbinteknik. Även om denna inte alltid behandlade
applikationen undervattensfarkoster var Stirlingmotor- och turbinkoncepten ofta i
en liknande skala, med avseende p̊a fysisk storlek och, eller, prestanda, varför de
ocks̊a antogs kunna bidra med värdefull information för konceptstudien.

Peltierelementet var ocks̊a en relativt vanligt förekommande teknisk princip
för omvandling av värmeenergi (till elektrisk energi). Dock beskrevs ofta Peltiere-
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Figur 2.4: En analys av de tekniska principerna Stirlingmotorn, turbinen samt Pel-
tierelementet, med hjälp av verktyget Google Trends. Resultatet, som presenteras
grafiskt i figuren, indexerade de relativa sökvolymerna för var och en av termerna
(med en skala 0 - 100). Söktermerna uttrycktes p̊a engelska, men kunde kopplas
till sina motsvarigheter även p̊a andra spr̊ak. Mer specifikt definierades Stirling-
motorn (”Stirling Engine” i figuren) som en ”uppfinning”, turbinen (”Turbine”)
som en ”motorkategori” och Peltierelementet (”Thermocouple”) som ett ”ämne”,
av Google Trends. Den data som användes i analysen inhämtades 11:e april 2016.

lementens l̊aga verkningsgrader tillsammans med höga ekonomiska kostnader som
negativa faktorer, s̊a som i Wei He et al.s artikel Recent Development and Appli-
cation of Thermoelectric Generator and Cooler [19]. He et al. menar vidare att
de ekonomiska kostnaderna är kopplade till de avancerade material som krävs för
förbättra just verkningsgraden och att materialforskningen är en av de mest kritis-
ka och begränsande faktorerna för Peltierelement i dagsläget. Dessutom beskrivs
Pelterelementens användningsomr̊aden ofta (även i He et al.s artikel [19]) som se-
kundära system, d̊a de exempelvis omvandlar energin i spillvärme fr̊an skorstenar
eller fordonsavgaser. Det stod, med andra ord, fortfarande att undersöka om Pelti-
erelement rimligen kunde fungera som ett primärt energisystem i en autonom un-
dervattensfarkost, tillsammans med en relativt het och intensiv värmekälla. Dock
noterades, i ett tidigt skede, att inga av de identifierade publikationerna rörande
Peltierelement direkt relaterade till undervattensfarkostapplikationer.

Förutom nyckelorden ”Stirlingmotor”, ”Turbin” och ”Peltierelement” (koppla-
de till dessa tekniska principer), fanns där även alternativen ”Annan” och ”Okänt”
(se figur 2.3). I de tre fall nyckelordet ”Okänt” användes grundades detta i att
publikationernas sammanfattningar indikerade att de kunde vara relevanta för
examensarbetets eller konceptstudiens syften. Exempelvis nämndes energikällor
och framdrivningskoncept för autonoma undervattensfarkoster [1] samt, generellt,
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värmemotorer i undervattensmiljö [41]. Däremot gav sammanfattningarna, i de
här fallen, inte tillräcklig information för att nyckelord skulle kunna fastställas
och de fullständiga versionerna av dessa publikationer var heller inte tillgängliga,
annat än genom fjärrl̊an via Linköpings universitetsbibliotek.

Nyckelordet ”Annan” användes d̊a de huvudsakliga tekniska principer som
behandlades i en publikation inte ans̊ags stämma överens med vare sig ”Stirling-
motor”, ”Turbin” eller ”Peltierelement”. Mer specifikt innefattade detta följande
tekniska principer:

• Mikrojetstr̊alar av vatten, vilket innebär att vatten, satt under högt tryck,
utnyttjas för att generera elektrisk ström. Mer specifikt beskriver Royce K.
Lam et al. hur vattens stora värmeutvidgningskoefficient utnyttjas för att,
med relativt l̊aga temperaturer, bygga upp höga tryck i, exempelvis, ett
tryckkärl [26]. Enligt Lam et al. kan vattnet sedan pressas ut genom ett
eller flera h̊al i mikrometer-skala, varp̊a det träffar en kopparplatta, vilket
genererar en elektrisk ström. Lam et al. föresl̊ar dock att tekniken används för
mindre intensiva värmekällor, s̊a som solenergi eller spillvärme och eventuellt
tillsammans med en annan, primär, termoelektrisk energiomvandlare, för att
öka dess verkningsgrad [26]. Termoelektrisk energiomvandling med hjälp av
mikrojetstr̊alar har i sin tur relativt l̊aga, rapporterade verkningsgrader, om
cirka 10 % [12].

• Nukleär värmeframdrivning (NTP, engelska: nuclear thermal propulsion),
vilket bland annat beskrivs i Roland A. Gabriellis och Georg Herdrichs
artikel Review of Nuclear Thermal Propulsion Systems [15] och som har
stora likheter med en öppen turbin (se nästa avsnitt 2.2.2). Kort sagt me-
nar Gabrielli och Herdrich att konceptet g̊ar ut p̊a att ett arbetsmedium
värms upp av en nukleär värmekälla, varp̊a det expanderar och lämnar sy-
stemet för att skapa en motriktad, fram̊atdrivande kraft (mekanisk energi).
Författarna nämner även att olika former av elektriska hybridsystem har
föreslagits och borde kunna vara realiserbara, vilket skulle innebära att en
del av värmekällans energi gick åt till att generera elektricitet [15]. Gabriellis
och Herdrichs artikel utg̊ar fr̊an applikationer inom rymdindustrin, men kon-
ceptet NTP ans̊ags änd̊a, möjligen kunna bidra med relevant information för
konceptstudien, dock givet att, bland annat, arbetsmediet (vilket vanligtvis
är väte [15]) skulle kunna utgöras av sjö- och, eller, havsvatten.

• Skruvexpansion, som beskrivs i Hu Liangguangs och Hu Da Chens patent
Screw Expansion Power Machine [28]. I patentets beskrivning förklarar Li-
angguang och Chen hur varmvatten och, eller, vatten̊anga leds in i en kam-
mare, där en skruvliknande komponent tvingas rotera d̊a arbetsmediet ex-
panderar och tar sig mot kammarens utlopp. Det är sedermera skruvkompo-
nentens rotation som utgör det resulterande arbetet och med andra ord om-
vandlar konceptet termisk energi till mekanisk energi. Liangguang och Chen
nämner exempelvis hur skruvkomponentens roterande axel kan kopplas till
en pump, fläkt, eller liknande komponenter [28]. Uppfinnarna anger inga
uppgifter kring vilka verkningsgrader som kan förknippas med skruvexpan-



22 Förstudie

sion, men menar att konceptet bör användas för att ta hand om spillvärme,
exempelvis fr̊an kraftverk. Tydliga fördelar, som Liangguang och Chen lyfter
fram, är att en skruvexpansionsmaskin fungerar väl oavsett kvalitet av det
varmvatten, eller den vatten̊anga, som leds in i systemet samt att den är lätt
att underh̊alla [28].

• Magnetohydrodynamik (MHD), som bland annat finns beskrivet i det ame-
rikanska patentet Energy Conversion System Utilizing Exothermic Reac-
tions [38]. Uppfinnaren, Lawrence L. Prem, förklarar att konceptet bygger
p̊a att ett elektriskt ledande arbetsmedium flödar genom ett magnetfält, vil-
ket ger upphov till en elektrisk ström, vinkelrätt mot dessa (vinkelrätt mot
flödesriktningen samt magnetfältet). P̊a s̊a sätt omvandlas arbetsmediets ki-
netiska energi till elektrisk energi, men den kinetiska energin härstammar i
sin tur fr̊an uppvärmning (tillförsel av värmeenergi) av arbetsmediet [38],
varför den övergripande energiomvandlingen kan benämnas som termoe-
lektrisk (omvandling av termisk energi till elektrisk energi). Mer speci-
fikt beskriver Prem hur arbetsmediet först värms upp med hjälp av en
värmekälla, varp̊a det expanderar genom ett munstycke och erh̊aller en högre
flödeshastighet (större kinetisk energi). Det relativt snabbt flödande arbets-
mediet kan sedan passera genom det tidigare nämnda magnetfältet, för att
generera den resulterande, elektriska strömmen. Prem menar, vidare, att
konceptets verkningsgrad kan utökas genom att arbetsmediet expanderas,
mer kontrollerat, i flera steg, eftersom arbetsmediets gaskvalitet d̊a kan bi-
beh̊allas p̊a ett bättre sätt. N̊agra absoluta uppgifter kring verkningsgrader,
förknippade med MHD-teknik, eller förslag p̊a möjliga applikationer nämns
dock inte i dokumentationen av Prems patent.

• Alkalimetall-motor, vilket beskrivs relativt ing̊aende i det kinesiska patentet
Heat Engine of Alkali Metals [39] och har vissa likheter med ett Peltiere-
lement (se avsnitt 2.2.2). I patentets dokumentation förklarar uppfinnarna,
Tan Qiangqiang et al., att en alkalimetall-motor best̊ar av just, en liten
mängd, flytande alkalimetall, som ocks̊a fungerar som motorns arbetsme-
dium. Alkalimetallen förvaras i en sluten beh̊allare, vilken i sin tur är upp-
delad i tv̊a sektioner med hjälp av ett par lager avdelande, tunna filmer av
elektrolytmaterial. D̊a en värmekälla tillför termisk energi till alkalimetallen,
i den slutna beh̊allaren, skapas en kemisk potentialskillnad som i sin tur re-
sulterar i att alkalimetallen joniseras och börjar cirkulera. Cirkulationen av
den joniserade alkalimetallen ger upphov till en elektrisk effekt, vilket s̊aledes
innebär att värmeenergi fortlöpande omvandlas till elektrisk energi. Qiang-
qiang et al. understryker att den termoelektriska energiomvandlingen sker
utan n̊agra rörliga delar och att en alkalimetall-motor dessutom är ljudlös,
endast ger upphov till sm̊a mängder av utsläpp, inte kräver n̊agot underh̊all
samt har en relativt l̊ang livslängd [39]. Qiangqiang et al. föresl̊ar, vidare,
att deras typ av alkalimetall-motor bör operera med en värmekälla om cirka
923 - 1273 K och att verkningsgrader upp̊at 30 - 40 % är möjliga [39].

• Värmestr̊alningsmotor, som beskrivs, i ett flertal typer av utföranden, i
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det amerikanska patentet Rotary Heat Engine Powered by Radiant Ener-
gy [16] av uppfinnaren Stephen D. Galbraith. Galbraith beskriver en
värmestr̊alningsmotor som ett alternativ till den vanligt förekommande
förbränningsmotorn. Värmestr̊alningsmotorn använder sig, till skillnad fr̊an
en förbränningsmotor, av en extern värmekälla som str̊alar värmeenergi mot
en värmeabsorberare. Galbraith är dock inte mer specifik än att den ab-
sorberade värmen p̊a n̊agot sätt värmer ett arbetsmedium, som i sin tur
genomg̊ar en kontinuerlig, termodynamisk cykel. Den termodynamiska cy-
keln ska, enligt Galbraith, resultera i ett roterande, mekaniskt arbete, vilket
p̊a s̊a sätt p̊aminner om den tekniska principen för en sluten turbin (se av-
snitt 2.2.2). Galbraith menar, vidare, att värmestr̊alningsmotorer potentiellt
kan n̊a högre verkningsgrader än de förknippade med förbränningsmotorer
(typiskt 15 - 30 % samt 25 - 40 % för bensin-, respektive diesel-
förbränningsmotorer [16]) och att de dessutom kan konstrueras för att bli mer
tystg̊aende samt generera mindre mängder av utsläpp. Av olika anledning-
ar har värmestr̊alningsmotorer ännu inte blivit kommersiella, vilket, enligt
Galbraith, framförallt beror p̊a att energitätheten inte varit tillräckligt hög.

En annan intressant teknisk princip, som dock förvisso inte identifierats un-
der litteraturstudien, var den s̊a kallade ångkolvmotorn. En typ av ångkolvmotor
används exempelvis för framdrivning av en marin applikation som ägs av FMV
och den tekniska principen utnyttjar den termodynamiska Rankinecykeln (för mer
information om den s̊a kallade Rankinecykeln, se bland annat avsnitt 3.3.1.1)
för att omvandla termisk energi i överhettad ånga till mekanisk energi. En av
ångkolvmotorns främsta egenskaper best̊ar i dess förm̊aga att leverera mekanisk
effekt med relativt l̊ag (rotations)hastighet, vilket exempelvis kommer väl till pass
för att driva en propeller. En turbin som opererar enligt samma typ av Rankine-
cykel genererar typiskt mekanisk effekt vid en mycket högre hastighet, varp̊a en
växell̊ada m̊aste användas för att driva motsvarande propeller.

De tekniska principerna Stirlingmotorn, turbinen och, till viss del även, Pelti-
erelementet uppfattades dock vara de mest vedertagna för att omvandla termisk
energi, till elektrisk samt mekanisk energi. Stirlingmotorn och turbinen var dess-
utom de enda tekniska principerna (vid sidan om den s̊a kallade ångkolvmotorn)
som, p̊a n̊agot sätt, visat sig relatera till applikationen undervattensfarkoster un-
der litteraturstudien. Vidare tedde sig dessa teknikomr̊aden, inklusive Peltierele-
mentet, vara relativt väl beprövade samt omskrivna (vilket delvis bekräftas av
figur 2.3) och eftersom de förmodligen skulle f̊a en central roll under den fortsatta
konceptstudien beslutades att mer generell information kring dem skulle inhämtas.
Detta syftade, med andra ord, till en mer fullkomlig först̊aelse för de tekniska prin-
ciperna Stirlingmotorn, turbinen och Peltierelementet, för att i slutändan erh̊alla
en generell bild av deras fördelar, nackdelar, typiska prestanda samt traditionella
användningsomr̊aden.

För ändam̊alet identifierades en rad böcker som (̊atminstone delvis) behandlade
de, för den här rapporten, avgränsande tekniska principerna. Vad denna litteratur
visade avhandlas i nästkommande avsnitt 2.2.2, varp̊a n̊agra specifika koncept,
för omvandling av termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi, diskuteras i
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avsnitt 2.2.3.

2.2.2 Tekniska principer
S̊a som förra avsnittet (2.2.1) beskriver uppfattades de, för konceptstudien och
rapporten, avgränsande tekniska principerna (vilka listas i avsnitt 1.3) vara de
mest vedertagna, beprövade samt omskriva gällande omvandling av termisk ener-
gi till elektrisk samt mekanisk energi. De tekniska principerna - Stirlingmotorn,
turbinen samt Peltierelement - beslutades därför undersökas noggrannare för att
erh̊alla en bild av deras fördelar, nackdelar, typiska prestanda samt traditionella
användningsomr̊aden. Även om undersökningen gick djupare än för de andra tek-
nikomr̊adena, vilka beskrivs i det föreg̊aende avsnittet 2.2.1, syftade den inte till
att i detalj analysera dessa värmemotor-principer, utan skapa en lättöversk̊adlig
och generell beskrivning. Informationen skulle visa sig bli värdefull under den fort-
satta konceptstudien, eftersom denna i hög grad kom att kretsa kring just dessa
tekniska principer.

För ändam̊alet identifierades en rad böcker, genom Linköpings universitetsbib-
liotek, vilka (̊atminstone delvis) behandlade de tekniska principerna.

Först identifierades boken Stirling Cycle Engines: Inner Workings and De-
sign [35], av Allan J. Organ. Boken gav en generell och tydlig beskrivning av
de olika typerna av Stirlingmotorer och vilka termodynamiska processer som
f̊ar en Stirlingmotor att fungera. N̊agot som utmärkte boken var att Organ in-
te gav en överdrivet optimistisk syn p̊a Stirlingmotorers prestanda (vilken ibland
jämställs med den ideala Carnotcykeln [35]), utan förde ett ärligt resonemang
om de sv̊arigheter och nackdelar som faktiskt följer vid konstruktion, respektive
användning av dessa.

Därefter beslutades inneh̊all fr̊an de fyra böckerna Advanced Gas Turbine
Cycles [20], Modern Gas Turbine Systems: High Efficiency, Low Emission, Fu-
el Flexible Power Generation [22], Gas Turbine Theory [46] samt Gas Turbines
– A Handbook of Air, Land and Sea Applications [48] utnyttjas för att utreda
det relativt omfattande teknikomr̊adet turbiner. Författarnas beskrivningar kom-
pletterade varandra väl och kunde tillsammans ge en generell, men uttömmande
redogörelse för de viktigaste aspekterna kring den tekniska principen turbin och
skillnaderna mellan öppna och slutna s̊adana. Särskilt intressant uppfattades ett
par mindre avsnitt i böckerna Modern Gas Turbine Systems: High Efficiency, Low
Emission, Fuel Flexible Power Generation, av Peter Jansohn och Gas Turbines –
A Handbook of Air, Land and Sea Applications, av Claire Soares, vilka behandla-
de den relativt nya, s̊a kallade, mikroturbinen. Bland annat beskriver där Claire
Soares hur mikroturbiner, fr̊an början, inspirerades av turboladdare i lastbilar och
flygplan och att de vanligtvis kan producera mellan 25 - 500 kW [48].

Slutligen identifierades de tv̊a böckerna Thermal Design [27], av H. S. Lee
och Materials in Energy Conversion, Harvesting, and Storage [30], av Kathy Lu.
Böckerna hjälpte till att förklara de fundamentala elektriska effekterna: Seebeck-,
Peltier- och Thomsoneffekten. Baserat p̊a dessa beskrevs sedan det som brukar
kallas Peltierelement. Det visade sig att ett Peltierelement i själva verket best̊ar
av ett antal, s̊a kallade termokopplingar, vilka inducerar en ström d̊a de utsätts
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för en temperaturgradient. Flertalet, seriekopplade termokopplingar formar ett
Peltierelement, vilka p̊a s̊a sätt kan generera en betydande likspänning d̊a en
tillräckligt stor temperaturskillnad finns att tillg̊a.

All information, rörande de tekniska principerna, som ans̊ags vara relevant för
konceptstudien dokumenterades i promemorior. Mer specifikt författades en pro-
memoria för var och en av de tekniska principerna: Stirlingmotorn, turbinen samt
Peltierelement och samtliga av dessa finns bifogade i appendix A, B, respektive C.

2.2.3 Koncept för energiomvandling
Teoriavsnittet (2.2) beskriver ett antal tekniska principer för att omvandla termisk
energi till elektrisk samt mekanisk energi. Framförallt identifierades artiklar och
patent som p̊a olika sätt avhandlade den nämnda energiomvandlingen, även om
dessa sällan relaterade till just undervattensfarkoster.

Mer specifikt, som avsnittet 2.2.1 beskriver, föreföll Stirlingmotorn turbinen
samt Peltierelementet vara de mest vedertagna tekniska principerna för ändam̊alet.
Med hjälp av kunskapen som förvärvats under litteraturstudien och inte minst den
mer generella teori som dokumenterats i promemoriorna i appendix A, B och C,
kunde koncept för att omvandla termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi,
i AUV:en SAPPHIRES, genereras baserat p̊a dessa tekniska principer.

Att Stirlingmotorn, turbinen samt Peltierelementet visade sig vara relevanta för
energiomvandlingsproblemet bekräftade konceptstudiens initiala avgränsningarna,
vilka listas i avsnitt 1.3. Dock identifierade litteraturstudien ytterligare tekniska
principer, vilka inte var lika vedertagna som de tre avgränsande, men väl fanns
omskrivna som realiserbara koncept för termisk energiomvandling. Som tidigare
nämnt, i litteraturstudieavsnittet 2.2.1, inkluderade detta följande tekniska prin-
ciper:

• Mikrojetstr̊alar av vatten

• Nukleär värmeframdrivning (NTP)

• Skruvexpansion

• Magnetohydrodynamik (MHD)

• Alkalimetall-motor

• Värmestr̊alningsmotor

• Ångkolvmotor

Samtliga tekniska principer beskrivs kortfattat i avsnitt 2.2.1, men självklart
var inte alla relevanta för användning i SAPPHIRES, enligt funktionsanalysen i
avsnitt 2.1.

Mikrojetstr̊alar av vatten ans̊ags inte vara en lämplig teknisk princip för att
omvandla termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi i SAPPHIRES, ef-
tersom Lam et al., bland annat, hävdar att den den varma temperaturkällan bör
ha en temperatur om mellan 100 - 200 ◦C [26]. Författarna menar vidare, i sin
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artikel (Thermally Driven Electrokinetic Energy Conversion with Liquid Water
Microjets), att en typisk producerad effekt i de fallen ligger kring n̊agra mW (med
ett munstycke med en diameter om cirka 10 µm), vilket först̊as ans̊ags alldeles för
l̊agt i jämförelse med den förväntade effekten som specificeras i funktionsanalysen
(se avsnitt 2.1).

Skruvexpansion beskrevs, av uppfinnarna Hu Liangguangs och Hu Da Chens,
som ett robust men n̊agot primitivt sätt att omvandla ett godtyckligt flöde av
varmt vatten och vatten̊anga till mekanisk energi [28]. Omvandlingsprincipen
ans̊ags ha tydliga likheter med en turbin (se appendix B), d̊a vattnet expanderade
genom skruvanordningen och p̊a s̊a sätt roterade en axel. En skruvexpansionma-
skins relativt enkla konstruktion och lättillgänglighet vad gäller underh̊all [28]
antogs ocks̊a leda till en lägre verkningsgrad och effekttäthet jämfört med en kon-
ventionell turbin. Det var, med andra ord, sv̊art att motivera en vidare utveckling
av ett energiomvandlingskoncept baserat p̊a skruvexpansionsteknik, givet att kon-
cept grundade p̊a den tekniska principen turbin änd̊a var tänkta att utforskas.

Den tekniska principen värmestr̊alningsmotor uppfattades som intressant vad
gällde termisk energiomvandling, s̊a som den beskrivs av uppfinnaren Stephen D.
Galbraith i hans patent Rotary Heat Engine Powered by Radiant Energy [16]. Prin-
cipen verkade, även den, ha likheter med en turbin, men beskrivs inte närmare
av Galbraith än att n̊agon form av termodynamisk cykel ska användas för att
omvandla den absorberade värmen till ett mekaniskt arbete. Vidare nämner Gal-
braith m̊anga potentiella fördelar med en värmestr̊alningsmotor, s̊a som hög verk-
ningsgrad, relativt tystg̊aende samt l̊aga utsläppsmängder. Tekniken ans̊ags dock
vara för omogen och konceptuell för att vara till n̊agon nytta under den fortsatta
konceptstudien.

Inte heller den s̊a kallade ångkolvmotorn bedömdes vara relevant för termisk
energiomvandling ombord p̊a SAPPHIRES. Som tidigare nämnt, i avsnitt 2.2.1,
kan den tekniska principen förvisso vara tillämplig d̊a en propeller, eller motsvaran-
de, ska drivas, vid relativt l̊aga hastigheter. N̊agra s̊adana krav eller förväntningar
fanns dock inte p̊a SAPPHIRES tänkta energiomvandlare och en teknisk prin-
cip med ett s̊a pass snävt arbetsomr̊ade bedömdes inte vara särskilt användbar
för konceptstudiens syften. Inte minst ans̊ags en ångkolvmotor riskera vara alltför
ineffektiv vad gällde att generera elektrisk effekt, eftersom elektriska generatorer
gärna opererar vid högre rotationshastigheter.

Idén med att använda en alkalimetall-motor, för att omvandla termisk ener-
gi till elektrisk energi, föreföll vid första anblick lovande. Den tekniska princi-
pen beskrivs av uppfinnarna Qiangqiang et al. i patentet Heat Engine of Alka-
li Metals [39], där fr̊anvaron av rörliga delar, ljudlösheten och relativt sm̊a ut-
släppsmängder är n̊agra av fördelarna som tillskrivs konceptet (se även avsnitt
2.2.1). Dessutom hävdar uppfinnarna att verkningsgrader upp̊at 30 - 40 % är
möjliga [39], vilket ans̊ags vara relativt högt i sammanhanget. Där fanns dock även
m̊anga oklarheter kring den tekniska principens funktion. Bland annat hävdar Qi-
angqiang et al. att temperaturkällan (vilken driver alkalimetall-motorn) ska ha en
temperatur mellan 923 - 1273 K, vilket först̊as var för l̊agt med avseende p̊a den
värmekälla som fanns tillgänglig i SAPPHIRES (enligt funktionsanalysen, vilken
beskrivs i avsnitt 2.1) om 1273 - 1673 K. Där finns självklart en möjlighet att en
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alkalimetall-motor kan operera med högre temperaturer, men Qiangqiang et al.
beskriver dessvärre inte, i den tillgängliga patentdokumentationen, vilka eventuella
följder detta skulle kunna f̊a. N̊agon information kring effekttäthet eller ungefärlig
prestanda kunde heller inte återfinnas. Dessutom kunde inte n̊agon ytterligare
litteratur, bortsett fr̊an Qiangqiang et al.s patent, identifieras, vilken i bästa fall
hade kunnat bist̊a med den saknade informationen. Den osäkerhet som fanns kring
alkalimetall-motorns funktion samt bristen p̊a publicerad litteratur kring den tek-
niska principen var, framförallt, anledningarna till att den inte undersöktes vidare
under konceptstudien.

Magnetohydrodynamik (MHD) var en annan intressant teknisk princip, vilken
även beskrivs i avsnitt 2.2.1 med hjälp av dokumentationen av Lawrence L. Prems
patent Energy Conversion System Utilizing Exothermic Reactions [38]. Princi-
pen innebär, enligt Prem, att värmeenergi används för att inducera ett flöde av
ett elektriskt ledande arbetsmedium. Arbetsmediet till̊ats sedan flöda genom ett
magnetfält, vilket d̊a inducerar en resulterande elektrisk ström. Prem g̊ar inte
närmare in p̊a vilken prestanda som kan förväntas vara relaterad till magneto-
hydrodynamisk energiomvandling, men till skillnad fr̊an den tekniska principen
alkalimetall-motorn kunde mer publicerad litteratur kring ämnet identifieras un-
der litteraturstudien.

Bland annat identifierades en rapport av R. J. Litchford, L. J. Bitteker och
J. E. Jones, vilken utreder möjligheten att använda MHD för att omvandla ter-
misk energi fr̊an en nukleär energikälla. Rapporten, Prospects For Nuclear Electric
Propulsion Using Closed-Cycle Magnetohydrodynamic Energy Conversion [29], be-
handlar egentligen ett helt energisystem, vilket bland annat inkluderar den nuk-
leära energikällan och kraftfull, elektrisk raketframdrivning, i megawatt-klass [29].
En magnetohydrodynamisk generator ges dock en central roll i energisystemet, där
den syftar till att omvandla den nukleära värmeenergin till just elektrisk energi.
Författarna hävdar att energiomvandling, i en s̊adan skala som beskrivs i rappor-
ten (megawatt-klass), borde vara möjlig med hjälp av MHD-teknik. Vidare menar
de att MHD, speciellt vid höga temperaturer (över 2000 K [29]), till och med har
potential att överföra stora mängder effekt mer effektivt än, exempelvis, turbi-
ner, vilket är den tekniska princip författarna huvudsakligen jämför MHD med i
rapporten. Allt sammantaget uppfattades MHD vara en teknisk princip som, med
relativt begränsat utrymme (exempelvis, vad som beskrivs som en rymdfarkost i
Prospects For Nuclear Electric Propulsion Using Closed-Cycle Magnetohydrody-
namic Energy Conversion [29]), kunde överföra effekt i klass med turbiner och,
potentiellt, med en ännu högre verkningsgrad. Därav ans̊ags ett energiomvand-
lingkoncept för SAPPHIRES, enligt den tidigare genomförda funktionsanalysen
(se avsnitt 2.1), baserat p̊a denna vara värt att undersöka vidare.

Nukleär värmeframdrivning (vilket även nämns, kortfattat, av Litchford et al.
i Prospects For Nuclear Electric Propulsion Using Closed-Cycle Magnetohydrody-
namic Energy Conversion [29]), NTP, ans̊ags även det utgöra en n̊agot okonventio-
nell, men möjligen intressant teknisk princip för energiomvandling i SAPPHIRES.
Energiomvandlingsprincipen beskrivs bland annat av Roland A. Gabrielli och Ge-
org Herdrich (se även avsnitt 2.2.1) i artikeln Review of Nuclear Thermal Pro-
pulsion Systems [15]. Mer specifikt beskriver författarna hur ett arbetsmedium
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leds förbi en nukleär värmekälla, vilket tillför arbetsmediet energi, varp̊a det ex-
panderar och lämnar systemet för att skapa en motriktad, fram̊atdrivande kraft.
Författarna nämner även att tekniken faktiskt undersökts och till och med tes-
tats praktiskt, bland annat genom projektet NERVA (engelska: Nuclear Engine
for Rocket Vehicle Application) Nuclear Rocket Engine Technology Program, där
NTP var ämnat att användas för raketframdrivning i rymdapplikationer [44].

NTP ans̊ags relevant för den fortsatta konceptstudien, inte minst p̊a grund av
de elektriska hybridsystem som föreslagits vara realiserbara i kombination med den
mekaniska framdrivningen [15]. För användning i SAPPHIRES (enligt funktionsa-
nalysen som beskrivs i avsnitt 2.1) skulle den tekniska principen behöva tillämpas
som ett öppet system, vilket ocks̊a förutsatte att sjö- och, eller, havsvatten kunde
användas som arbetsmedium. P̊a s̊a sätt hade det NTP-inspirerade konceptet vissa
likheter med en konventionell öppen turbin (se appendix B). En väsentlig skillnad
var dock att värmekällan ombord p̊a SAPPHIRES inte var nukleär.

De tekniska principerna MHD och NTP, tillsammans med den slutna turbinen,
Stirlingmotorn samt Peltierelementet, inspirerade samtliga till varsitt koncept för
energiomvandling i SAPPHIRES, enligt den tidigare genomförda funktionsana-
lysen som beskrivs i avsnitt 2.1 samt, lättöversk̊adligt, i figur 2.2. Av olika an-
ledningar, vilka beskrivs i det här avsnittet, ans̊ags dessa koncept vara s̊a pass
intressanta att de beslutades undersökas vidare, i den fortsatta konceptstudien.
Dessförinnan behövde koncepten dock definieras n̊agot tydligare, enligt rappor-
tens här efterföljande underavsnitt.

2.2.3.1 Stirlingmotor

Konceptet innebar att en Stirlingmotor huvudsakligen skulle användas för att om-
vandla den termiska energin fr̊an SAPPHIRES värmekälla. För att kunna leverera
b̊ade elektrisk och mekanisk effekt, enligt ”hög-prestanda” fall 2, m̊aste n̊agon slags
hybridfunktion implementeras, eftersom en Stirlingmotor nästintill per definition
omvandlar termisk energi till enbart mekanisk energi. Med andra ord var den, av
Stirlingmotorn producerade, mekaniska effekten tvungen att delas upp, exempelvis
med hjälp av en elektrisk generator, för att kunna leverera b̊ade elektrisk samt me-
kanisk effekt. Alternativet var att endast producera elektrisk effekt, återigen med
hjälp av, exempelvis, en elektrisk generator, eller n̊agon annan mekanisk-elektrisk
energiomvandlare, som d̊a kunde omvandla samtlig värmeeffekt (via mekanisk ef-
fekt) till elektrisk effekt, enligt ”l̊ag/medel-prestanda” fall 1.

Den värme (om 1273 - 1673 K) samt kylning (om 275 - 293 K) som fanns
tillgängliga i SAPPHIRES (se avsnitt 2.1), skulle först̊as komma väl till pass vid
användning av ett energiomvandlingskoncept baserat p̊a den tekniska principen
Stirlingmotorn, efter som denna bygger p̊a att en gas växelvis värms upp och kyls
av. Som appendix A beskriver kunde detta dock ske p̊a olika sätt, där de vanligast
förekommande konfigurationerna benämndes som alpha, beta, respektive gamma.
För konceptstudiens syften antogs alpha- eller beta-typerna vara mest intressanta,
i och med att gamma-konfigurationen endast ans̊ags vara en enklare variant av
beta-konfigurationen, där det praktiska problemet med att förlägga tv̊a pistonger
koaxialt med varandra kunde undvikas. Med andra ord kunde Stirlingmotorn göras
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mindre komplex (gamma jämfört med beta) till priset av vad som antogs vara en
lägre effekttäthet, eftersom gamma-konfigurationen är tvungen att använda sig av
tv̊a separata volymer istället för en. Eftersom energiomvandlaren var tvungen att
förh̊alla sig till en begränsad volym (se figur 2.2) ans̊ags en Stirlingmotor av be-
ta-typ vara mer intressant än en av gamma-typ. Eventuella fördelar och nackdelar
relaterade till beta- samt alpha-konfigurationerna var dock tvungna att undersökas
vidare, inför en eventuell, mer detaljerad konstruktion av ett energiomvandlings-
koncept baserat p̊a den tekniska principen Stirlingmotorn.

Resonemanget bekräftades delvis av konferensartikeln New 5 Kilowatt Free-
Piston Stirling Space Convertor Developments [5], av Henry W. Brandhorst, som
identifierats under litteraturstudien (se avsnitt 2.2.1). Artikeln beskriver utveck-
lingen av en Stirlingmotor av frikolvstyp3, vid National Aeronautics and Space
Administration (NASA), vilken är tänkt att användas för att omvandla termisk
energi till elektrisk energi i samband med längre operationer p̊a m̊anen. Brandhorst
nämner att flera s̊adana Stirlingmotorer i själva verket är tänkta att användas pa-
rallellt, för att producera tillräcklig effekt, men att konfigurationen av de enskilda
Stirlingmotorerna ännu inte är fastställd. Dock specificerar Brandhorst att kon-
figurationen som borde användas kan vara av beta-typ, med en enskild cylinder,
alpha-typ, med flertalet cylindrar, eller en kombination av dessa [5].

2.2.3.2 Sluten turbin

Som tidigare nämnt, i det här teoriavsnittet (2.2), är turbinen en av de (om in-
te den enskilt) mest vedertagna och omskrivna tekniska principerna vad gäller
energiomvandling fr̊an termisk till elektrisk samt mekanisk energi.

Konceptet innebar att den tekniska principen för en sluten turbin (se appen-
dix B) huvudsakligen skulle användas för att omvandla den termiska energin fr̊an
SAPPHIRES värmekälla. Liksom en Stirlingmotor producerar en turbin s̊a gott
som alltid ett mekaniskt arbete, vilket sker d̊a arbetsmediet expanderar genom
turbinkomponenten (se appendix B). I fallet med en öppen turbin lämnar arbets-
mediet, tillsammans med det tillförda bränslet, systemet i det här skedet, för att
skapa framdrivning i form av en motkraft. En sluten turbin beh̊aller istället ar-
betsmediet i en sluten cykel (där inget bränsle heller tillförs) och d̊a arbetsmediet
expanderar genom turbinkomponenten används energin för att rotera en axel.

Eftersom en öppen turbin bygger p̊a att bränsle tillförs arbetsmediet ans̊ags
den typen av turbin inte vara särskilt lämplig för användning i SAPPHIRES.
Den energikälla, i form av termisk energi, som fanns tillgänglig i SAPPHIRES
(se avsnitt 2.1) lämpade sig d̊a bättre för en sluten turbincykel, där arbetsmediet
tillförs energi genom indirekt uppvärmning. Arbetsmediet behöver, med andra
ord, inte vara i direkt kontakt med den energitillförande komponenten i fallet
med en sluten turbin. Detta medför även att arbetsmediet kan väljas oberoende
av vad som r̊akar finnas i turbinens närhet (exempelvis luft, eller vatten). S̊a som
appendix B beskriver för en sluten turbin även med sig ytterligare fördelar, s̊a som
att turbinen kan göras mer effekttät (eftersom ett högre arbetstryck kan användas)

3Kolvarna är inte kopplade till en vevaxel, utan kan röra sig fritt i en längsg̊aende riktning.
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och att komponenterna eroderar i mindre utsträckning, eftersom arbetsmediet kan
h̊allas fritt fr̊an förbränningsprodukter.

Mer specifikt skulle energiomvandlingen (enligt den tekniska principen för en
sluten turbin) i SAPPHIRES ske genom att ett arbetsmedium först trycksattes
med hjälp av en kompressorkomponent. Därefter skulle arbetsmediet tillföras ener-
gi, i form av värme fr̊an den termiska energikällan (om 1273 - 1673 K) ombord
p̊a SAPPHIRES och sedan expandera genom en turbinkomponent, vilken i sin
tur kunde leverera mekaniskt arbete via en roterande axel. Efter att arbetsme-
diet passerat turbinkomponenten skulle det ledas tillbaka till kompressorn, men
dessförinnan även kylas av med hjälp av den tillgängliga vattenkylningen om 275
- 293 K (se avsnitt 2.1). En viktig detalj var det faktum att kompressorn, liksom
alla slutna turbiner, skulle drivas med en del av den mekaniska energin som pro-
ducerades av turbinkomponenten, vilket i praktiken innebar att de var monterade
p̊a samma axel.

En sluten turbin (liksom en öppen turbin) kan dock, dessutom, best̊a av flera
steg, vilket även nämns i appendix B. Det extra steget best̊ar egentligen av ytterli-
gare en turbinkomponent som inte behöver vara kopplad till systemets kompressor.
Det här gör att turbinens arbetspunkt (ofta definierad som en rotationshastig-
het, ω (rad/s), samt momentkraft, τ (Nm), där den överförda effekten anges som
P = τω (W)) kan göras mer flexibel, eftersom den inte behöver rotera med samma
hastighet (ω) som kompressorn. Nyttan med flera steg för det aktuella energiom-
vandlingskonceptet berodde till stor del p̊a vilka processer som skulle följa efter
turbinen.

Om ”l̊ag/medel-prestanda” fall 1 skulle uppfyllas, enligt funktionsanalysen som
beskrivs i avsnitt 2.1, skulle turbinen endast leverera elektrisk energi. Turbinens
mekaniska arbete skulle s̊aledes behöva omvandlas, exempelvis med hjälp av en
efterföljande elektrisk generator. En elektrisk generator inskränker i princip inte
de möjliga arbetspunkterna med avseende p̊a varvtal eller momentkraft, varför ett
extra steg, med ytterligare en turbin, förmodligen skulle vara överflödigt.

I fall 2, ”hög-prestanda”, skulle krävas n̊agon form av uppdelning av turbi-
nens mekaniska arbete. Mekanisk effekt var d̊a tvungen att levereras och förutom
n̊agon mekanisk-elektrisk energiomvandlare (exempelvis en elektrisk generator)
skulle detta förmodligen kräva n̊agon form av elmotor (som omvandlar elektrisk
energi till mekanisk energi) eller att den mekaniska effekten skulle tas direkt fr̊an
turbinkomponenten. I det sist nämnda fallet kunde en sluten turbin med flera steg
visa sig tillämplig, eftersom det skulle till̊ata att den mekaniska effekten d̊a kunde
levereras med varierande varvtal och momentkraft (arbetspunkt).

Användandet av en sluten turbin för att omvandla termisk energi i en un-
dervattensfarkost diskuteras bland annat i artikeln Closed Brayton Cycle Engine
Application to Emerging Unmanned Underwater Vehicle Missions [18], av Allen
D. Harper och Jeffrey S. Jansen. Artikeln publicerades 1990 men behandlar m̊anga
aspekter och intressanta konsekvenser av att använda en sluten turbin som en del
av en obemannad undervattensfarkosts energisystem. Som artikelns titel antyder
behandlar författarna, mer specifikt, en sluten Braytonturbincykel (CBC, engels-
ka: closed Brayton cycle), vilken är ekvivalent med den Joule-Braytoncykel (ett
annat namn för Braytoncykeln) som diskuteras i appendix B. Harper och Jansen
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konstaterar i artikeln att ”CBC-motorer” har m̊anga av de attribut som är av stort
värde för en obemannad undervattensfarkost. Mer specifikt hävdar författarna att
tekniken är välutvecklad, h̊allbar och slitt̊alig, möjliga att anpassa och uppgrade-
ra, flexibel, reglerbar och relativt tystg̊aende [18]. Framförallt flexibiliteten, i den
mening att m̊anga olika värmekällor kunde användas som drivmedel samt att den
tekniska principen hade potential att operera effektivt över vida spann av arbets-
punkter, var n̊agot Harper och Jansen höll fram som en av de viktigaste fördelarna
med ”CBC-motorer”.

2.2.3.3 Peltierelement

Som tidigare nämnt, i avsnitt 2.2.1, relaterade inga av publikationerna rörande
den tekniska principen Peltierelement, som identifierats under litteraturstudien,
direkt till undervattensfarkoster som applikation. Eftersom, s̊a kallade, Peltiere-
lement änd̊a upplevdes vara en s̊a pass vedertagen och omskriven teknisk princip
för omvandling av termisk energi till elektrisk energi, beslutades, som tidigare
nämnt, att ett energiomvandlingskoncept baserat p̊a den tekniken, för användning
i SAPPHIRES, borde utredas vidare.

Peltierelement anses ofta lämpliga för användning tillsammans med mindre
intensiva värmekällor och sällan som primära omvandlare i ett energisystem. Ar-
tiklarna Recent Development and Application of Thermoelectric Generator and
Cooler [19] samt Thermoelectrics: A Review of Present and Potential Applica-
tions [43] konstaterar bland annat att Peltierelement kan användas för att om-
vandla termisk energi till elektrisk energi fr̊an spillvärme, exempelvis i bilar eller
industriapplikationer, eller solvärme. I konferensartikeln Development of Segmen-
ted Thermoelectric Multicouple Converter Technology [14], av Jean P. Fleurial
et al., diskuteras dock hur den tekniska principen Peltierelement skulle kunna
användas som en del av ett energisystem för elektrisk framdrivning. Mer specifikt
är artikeln kopplad till projektet Segmented Thermoelectric Multicouple Conver-
ter (STMC) Development Program, som huvudsakligen leds av Jet Propulsion
Laboratory (JPL). Projektet syftar till att utveckla en termoelektrisk energiom-
vandlare som ska omvandla den termiska energin fr̊an en kärnkraftsreaktor till
elektrisk energi [14]. Fleurial et al. förklarar vidare att denna elektriska energi
ska användas tillsammans med elektrisk framdrivningsteknik, för att driva olika
rymdapplikationer.

Som appendix C beskriver är Peltierelement ofta benämningen av en modul
som använder sig av en temperaturgradient (temperaturskillnad) för att generera
elektrisk ström, eller potential. Mer specifikt best̊ar Peltierelement av ett antal s̊a
kallade termokopplingar, vilka kan kopplas ihop (elektriskt) seriellt. D̊a elementet
utsätts för en temperaturgradient kan det, tack vare den elektriska Seebeckeffekten
(se appendix C), generera en betydande elektrisk likspänning, givet att tillräckligt
m̊anga och kraftfulla termokopplingar använts (termokopplingarna kopplas ihop
s̊a att de leder värme parallellt med varandra).

Konceptet skulle innebära att ett eller flera Peltierelement användes för att
omvandla den termiska energin fr̊an SAPPHIRES värmekälla till elektrisk ener-
gi. Med andra ord skulle temperaturdifferensen mellan värmekällans 1273 - 1673
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K och vattenkylningens 275 - 293 K (se avsnitt 2.1) utnyttjas för att generera
elektrisk effekt.

I fallet (1) med ”l̊ag/medel-prestanda” skulle energiomvandlingen, enligt funk-
tionsanalysen som beskrivs i avsnitt 2.1 (se även figur 2.2), endast resultera i en
elektrisk effekt. I det fallet var det bara en fr̊aga om Peltierelementet, eller Pelti-
erelementen, hade kapacitet att generera tillräcklig elektrisk effekt, enligt de krav
som funktionsanalysen specificerat.

Å andra sidan, om ”hög-prestanda” ämnades uppn̊as skulle Peltierelementet,
förutom att leverera den nödvändiga elektriska effekten, även behöva kopplas till
en elmotor (eller n̊agon annan elektrisk-mekanisk energiomvandlare) för att p̊a
s̊a sätt leverera den mekaniska effekt som fastställts under funktionsanalysen (se
avsnitt 2.1).

2.2.3.4 Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning

Konceptet innebar att sjö- och, eller, havsvatten skulle användas som arbetsme-
dium i ett öppet system. Eftersom SAPPHIRES färdas i vatten kunde arbetsmediet
s̊aledes antas finnas tillgängligt i praktiskt taget obegränsad mängd. Vattnet som
leddes in i det öppna systemet antogs i praktiken best̊a av det kylvatten som enligt
funktionsanalysen (se avsnitt 2.1) fanns tillgängligt ombord p̊a SAPPHIRES. Med
andra ord hade vattnet en temperatur om 275 - 293 K d̊a det äntrade systemet.
Likt den tekniska principen för nukleär värmeframdrivning (NTP) skulle vatt-
net sedan tillföras termisk energi, fr̊an SAPPHIRES värmekälla (om 1273 - 1673
K), varp̊a arbetsmediet tilläts expandera och lämna det öppna systemet. Arbets-
mediets flöde ut ur systemet skulle utgöra en mekanisk effekt i form av kinetisk
energi4 (J) och mer specifikt skulle den resulterande effekten (W=J/s) d̊a vara
proportionell mot arbetsmediets massflöde (kg/s).

Eftersom konceptet huvudsakligen var konstruerat för att leverera mekanisk
effekt antogs där finnas f̊a anledningar att endast uppfylla den obligatoriska
”l̊ag/medel-prestanda” som specificerats under funktionsanalysen (se avsnitt 2.1
samt figur 2.2). Som Gabrielli och Herdrich beskriver i artikeln Review of Nuclear
Thermal Propulsion Systems [15] fanns där föreslagna elektriska hybridsystem som
bedömdes vara realiserbara tillsammans med NTP, varför detta även antogs vara
applicerbart för det aktuella energiomvandlingskonceptet. Givet att tillräcklig total
effekt kunde omvandlas hade det NTP-inspirerade konceptet potential att uppfyl-
la det s̊a kallade ”hög-prestanda”-kravet, där b̊ade mekanisk och elektrisk effekt
skulle levereras fr̊an energiomvandlaren. Gabrielli och Herdrich g̊ar inte närmare
in p̊a hur en elektrisk hybridfunktion, för NTP, skulle kunna fungera. Men i en av
artikelns [15] figurer visas hur en del av den termiska energin fr̊an den nukleära
värmekällan, men även arbetsmediet, används för att generera elektrisk energi,
med en ”Thermal-electric power generator”.

Konceptet upplevdes, av naturliga skäl, ha vissa likheter med en öppen turbin
(se appendix B), där expansion av ett arbetsmedium ocks̊a används för att skapa
mekanisk effekt, ofta för framdrivning. Till skillnad fr̊an öppna turbiner tillfördes

4Energin som är lagrad till följd av att en massa, m, färdas med en viss hastighet, v. Den
kinetiska energin kan beräknas som 1

2 mv2 J.
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arbetsmediet i det NTP-inspirerade systemet inget bränsle, utan energitillförseln
var tänkt att ske med en värmeväxlare, eller motsvarande element för effektivt
utbyte av termisk energi. Däremot, i likhet med den tekniska principen turbinen
(se appendix B, antogs att det öppna systemet inspirerat av NTP skulle kunna
erh̊alla en högre effekttäthet om systemet kunde operera med ett högre arbetstryck
(det vill säga tryckskillnaden mellan arbetsmediets tryck vid inloppet till systemet,
respektive energitillförseln). Viss tryckökningen skulle komma av att arbetsmediets
temperatur ökade vid energitillförseln, eftersom detta medförde en lägre densitet.
Ytterligare tryckökning förutsattes dock, eventuellt, vara nödvändig för att bättre
kunna utnyttja konceptets potential; n̊agot som exempelvis antogs vara möjligt
att erh̊alla genom att använda en kompressor, för att komprimera arbetsmediet
inför energitillförseln.

2.2.3.5 Magnetohydrodynamisk energiomvandlare

Konceptet innebar att den tekniska principen för en magnetohydrodynamisk
(MHD) energiomvandlare skulle användas för att omvandla den termiska energin,
fr̊an SAPPHIRES värmekälla, till elektrisk energi. Ett elektriskt arbetsmedium
skulle s̊aledes erh̊alla kinetisk energi genom värmetillförsel fr̊an värmekällan (om
1273 - 1673 K). Den kinetiska energin innebar naturligtvis ett flöde av arbets-
mediet, vilket avs̊ags ledas genom ett magnetfält för att inducera en resulterande
elektrisk ström, vinkelrätt mot arbetsmediets flödesriktning och magnetfältet (en-
ligt Faraday’s lag [29]).

Som tidigare nämnt utreder författarna R. J. Litchford, L. J. Bitteker och J. E.
Jones möjligheten att använda MHD för att omvandla termisk energi fr̊an en nuk-
leär energikälla, för att i slutändan driva en rymdfarkost, i deras rapport Prospects
For Nuclear Electric Propulsion Using Closed-Cycle Magnetohydrodynamic Ener-
gy Conversion [29]. De beskriver att där i regel finns tv̊a typer av MHD-system
för termoelektrisk energiomvandling, nämligen linjära och radiella system. I ett
linjärt MHD-system flödar arbetsmediet helt enkelt linjärt, i en kanal (eller ett
rör), medan det för den radiella motsvarigheten roterar med en vinkelhastighet
inuti en diskkomponent [29].

Oavsett om det aktuella MHD-konceptet avs̊ags vara linjärt eller radiellt skulle
det utgöra ett slutet system och det system som presenteras i Litchford et al.s
rapport har faktiskt stora likheter med en sluten turbin (se appendix B). Liksom
det öppna systemet inspirerat av nukleär värmeframdrivning antogs även MHD-
energiomvandlaren arbeta mer effektivt om ett högre arbetstryck (det vill säga
tryckskillnaden mellan arbetsmediets lägsta tryck, respektive vid energitillförseln)
kunde byggas upp (vilket ocks̊a konstateras i appendix B). Litchford et al. tar
ocks̊a, mycket riktigt, fasta p̊a detta d̊a de introducerar kompressorkomponenter
som syftar till att trycksätta arbetsmediet inför energitillförseln. Kompressorerna
drivs i deras tur med hjälp av en andel av den elektriska energi som produceras av
den magnetohydrodynamiska energiomvandlaren. Litchford et al.s MHD-koncept
implementerar även avkylning av arbetsmediet inför kompression, även det i likhet
med en sluten turbincykel, för att sänka dess temperatur, entropi och tryck (vilket
s̊aledes ökar arbetstrycket). I slutändan visade sig Litchford et al.s MHD-koncept
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faktiskt operera enligt Joule-Braytoncykeln, vilket är den cykel som används av
konventionella turbiner (se appendix B).

I vilken grad den, för konceptstudien, aktuella magnetohydrodynamiska ener-
giomvandlaren skulle inspireras av Litchford et al. skulle visa sig längre fram i kon-
ceptutvecklingsprocessen. N̊agon form av kompression inför arbetsmediets energi-
tillförsel samt avkylning inför den kompressionen ans̊ags dock vara relevant för att
bättre kunna utnyttja den tekniska principens potential. Kompressionen föreslogs
kunna ske med hjälp av n̊agon sorts kompressorkomponent och avkylningen, å
sin sida, med det kylvatten (om 275 - 293 K) som fanns tillgängligt ombord p̊a
SAPPHIRES.

I likhet med ett Peltierelement skulle den magnetohydrodynamiska ener-
giomvandlaren endast leverera elektrisk effekt. Detta passade givetvis väl om
”l̊ag/medel-prestanda” avs̊ags uppn̊as, eftersom detta just innebar (enligt funk-
tionsanalysen som beskrivs i avsnitt 2.1) att energiomvandlingskonceptet en-
dast skulle leverera elektrisk effekt, om maximalt 6 kW. Om fall 2, med ”hög-
prestanda”, avs̊ags uppfyllas skulle konceptet behöva utökas med en elmotor (eller
n̊agon annan elektrisk-mekanisk energiomvandlare), för att p̊a s̊a sätt även kunna
leverera den mekaniska effekt som fastställts under funktionsanalysen.



Kapitel 3

Konceptstudie

Konceptstudien genomfördes för att, baserat p̊a den teoretiska förstudien som
avhandlas i kapitel 2, generera, utvärdera och, till viss del, verifiera koncept för
omvandling av termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi, i SAPPHIRES
(se även rapportens syfte, som beskrivs i avsnitt 1.1).

Mer specifikt genomfördes konceptstudien i tv̊a iterationer. Den första iteratio-
nen (som beskrivs i avsnitt 3.1) utvärderade de relativt grovt definierade koncept
(jämförbara med tekniska principer) som identifierats under förstudien, varp̊a den
andra iterationen (som beskrivs i avsnitt 3.2) studerade n̊agot mer detaljerade
variationer av ett av dessa koncept. Ett slutgiltigt koncept för energiomvandling
beslutades avslutningsvis analyseras mer noggrant och den analysen finns seder-
mera dokumenterad i avsnitt 3.3.

3.1 Konceptiteration I
En inledande iteration av konceptgenerering, -utvärdering samt -val genomfördes
för att, baserat p̊a den teoretiska förstudien (se kapitel 2, åtminstone grovt, defi-
niera ett antal energiomvandlingskoncept och utvärdera dessa. I slutändan syftade
konceptiterationen till att välja ut ett eller flera koncept för vidare utveckling samt
utvärdering, inom ramen för en andra konceptiteration.

3.1.1 Konceptgenerering
Konceptstudiens inledande generering av koncept baserades till väldigt stor del
p̊a den teoretiska förstudie som avhandlats dessförinnan (se kapitel 2). Förstudien
bestod dels av allmän teori kring värmemotorer (se avsnitt 2.2) samt en utredning
ang̊aende vilka krav och förväntningar som fanns p̊a den aktuella energiomvand-
larens funktion (se avsnitt 2.1), inte minst fr̊an kravställaren FMV:s sida. Den
viktigaste delen av förstudien var dock den relativt omfattande litteraturstudie
som bland annat genomfördes för att undersöka om där fanns n̊agon publice-
rad litteratur rörande energiomvandlingsproblemet och bekräfta valet av de, för
konceptstudien och rapporten, avgränsande tekniska principerna (se avsnitt 1.3).

35
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Själva litteraturstudien avhandlas, i rapporten, i avsnitt 2.2.1, men resultatet av
denna kan sägas vara de koncept för energiomvandling som beskrivs i avsnitt 2.2.3.
Där listas de koncept som ans̊ags vara de mest lovande och slagkraftiga, med av-
seende p̊a det energiomvandlingsproblem som beskrivits genom funktionsanalysen
(se avsnitt 2.1. Dessa koncept var grovt beskrivna och bestod huvudsakligen av
de tekniska principer som fr̊an början inspirerat till de olika lösningarna. Mer
specifikt innefattades följande koncept:

• Stirlingmotor

• Sluten turbin

• Peltierelement

• Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning

• Magnetohydrodynamisk energiomvandlare

Koncepten finns beskrivna (med tidigare nämnda detaljniv̊a) i sina respektive
underavsnitt 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4 samt 2.2.3.5.

Den inledande konceptgenereringen baserades uteslutande p̊a dessa koncept,
vilka i dess tur var ett resultat av konceptstudiens litteraturstudie. S̊aledes kan
sägas att konceptgenereringen byggde p̊a informationsinhämtning och analyser
kring hur olika utvecklare och forskargrupper (bland annat), världen över, valt att
se p̊a och lösa problemet med termisk energiomvandling i AUV:er, eller liknande
applikationer. Där fanns dock även egna kreativa inslag i form av hur vissa tek-
niska principer kunde modifieras och, eller, kombineras för att p̊a bästa sätt lösa
energiomvandlingsproblemet ombord p̊a SAPPHIRES.

Sammanfattningsvis genererades allts̊a fem olika koncept för omvandling av
termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi, i SAPPHIRES. Koncepten be-
skrivs ytterligare i rapportens här efterföljande underavsnitt.

3.1.1.1 Stirlingmotor

Konceptet innebar att en Stirlingmotor huvudsakligen skulle användas för att om-
vandla den termiska energin fr̊an SAPPHIRES värmekälla. Konceptet diskuteras,
mer i detalj, i avsnitt 2.2.3.1, men presenteras även grafiskt i figur 3.1.

Som figur 3.1 visar var konceptet tänkt att producera mekanisk effekt, vilken i
sin tur kunde användas p̊a olika sätt för att antingen uppn̊a ”l̊ag/medel-prestanda”
(fall 1), eller ”hög-prestanda” (fall 2), enligt funktionsanalysen (se avsnitt 2.1).

Den grafiskt representerade Stirlingmotorn i figur 3.1 p̊aminner i hög grad om
en Stirlingmotor av beta-typ. Konceptutvecklingsprocessen befann sig dock i ett för
tidigt skede för fastställa vilken typ av Stirlingmotor som borde användas (mest
sannolikt beta- eller alpha-typ; se avsnitt 2.2.3.1). S̊adan, mer detaljerad, koncep-
tuell konstruktion och andra beslut kring energiomvandlingskonceptets funktion
fick vänta tills dess konceptet visat sig uppfylla funktionsanalysens basala krav (se
avsnitt 2.1) och utvärderats enligt avsnitt 3.1.2.
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Värme

1273 - 1673 K

Kylning

275 - 293 K

Elektrisk effekt

Medeleffekt: 3,5 kW

Max.effekt: 6 kW

Spänning: 300 V (DC)

Elektrisk effekt

Medeleffekt: 3,5 kW

Max.effekt: 6 kW

Spänning: 300 V (DC)

Mekanisk effekt

Medeleffekt: 300 kW

Max.effekt: 600 kW

Fall 1

Fall 2

Mekanisk effekt

G

G

Figur 3.1: En konceptuell skiss som visar hur konceptet, för termisk energiom-
vandling, kallat ”Stirlingmotor” huvudsakligen var tänkt att fungera. Med hjälp av
värmen (om 1273 - 1673 K) samt kylningen (om 275 - 293 K) som fanns tillgängliga
ombord p̊a SAPPHIRES skulle Stirlingmotorn växelvis värma upp, respektive kyla
av ett internt gasmedium och p̊a s̊a vis producera mekanisk effekt. Den mekanis-
ka effekten kunde i sin tur driva n̊agon slags elektrisk generator (markerad ”G”
i figuren) för att erh̊alla en elektrisk effekt enligt ”l̊ag/medel-prestanda” fall 1
(se avsnitt 2.1). För att kunna leverera b̊ade elektrisk och mekanisk effekt, enligt
”hög-prestanda” fall 2, var n̊agon slags effektuppdelning tvungen att implemen-
teras. I figuren representeras detta genom att en del av den mekaniska effekten
används för att driva n̊agon slags elektrisk generator. Ett alternativ innebar dock
att all mekanisk effekt, även för fall 2, omvandlades till elektrisk effekt, för att
därefter använda en del av denna elektriska effekt för att driva en elmotor (eller
motsvarande elektrisk-mekanisk energiomvandlare).

3.1.1.2 Sluten turbin

Konceptet innebar att den tekniska principen för en sluten turbin huvudsakli-
gen skulle användas för att omvandla den termiska energin fr̊an SAPPHIRES
värmekälla. Konceptet diskuteras, mer i detalj, i avsnitt 2.2.3.2, men presenteras
även grafiskt i figur 3.2.

Som figur 3.2 visar var konceptet tänkt att producera mekanisk effekt, vilken i
sin tur kunde användas p̊a olika sätt för att antingen uppn̊a ”l̊ag/medel-prestanda”
(fall 1), eller ”hög-prestanda” (fall 2), enligt funktionsanalysen (se avsnitt 2.1).

S̊a som avsnitt 2.2.3.2 beskriver har en sluten turbin möjligheten operera i flera
steg, för att öka dess reglerbarhet och flexibilitet. S̊adan, mer detaljerad, konceptu-
ell konstruktion och andra beslut kring energiomvandlingskonceptets funktion (ex-
empelvis vilket arbetsmedium som borde användas) fick vänta tills dess konceptet
visat sig uppfylla funktionsanalysens basala krav (se avsnitt 2.1) och utvärderats
enligt avsnitt 3.1.2.
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Värme

1273 - 1673 K

Kylning

275 - 293 K

Elektrisk effekt

Medeleffekt: 3,5 kW

Max.effekt: 6 kW

Spänning: 300 V (DC)

Elektrisk effekt

Medeleffekt: 3,5 kW

Max.effekt: 6 kW

Spänning: 300 V (DC)

Mekanisk effekt

Medeleffekt: 300 kW

Max.effekt: 600 kW

Fall 1

Fall 2

Mekanisk

effekt

G

G

Mekanisk effekt

Figur 3.2: En konceptuell skiss som visar hur konceptet, för termisk energiom-
vandling, kallat ”Sluten turbin” huvudsakligen var tänkt att fungera. Med hjälp av
värmen (om 1273 - 1673 K) samt kylningen (om 275 - 293 K) som fanns tillgängliga
ombord p̊a SAPPHIRES skulle den slutna turbincykeln producera mekanisk ef-
fekt. Mer specifikt komprimerades ett arbetsmedium först av en kompressor (till
vänster i figuren), innan arbetsmediet tillfördes energi, i form av värme. Därefter
tilläts arbetsmediet expandera genom en turbinkomponent, vilken i sin tur kunde
leverera mekaniskt arbete via en roterande axel. Efter att arbetsmediet passerat
turbinkomponenten skulle det ledas tillbaka till kompressorn, men dessförinnan
även kylas av med hjälp av den tillgängliga kylningen. Som figuren visar var kom-
pressorn tänkt att drivas med hjälp av en del av den mekaniska effekt som tur-
binkomponenten producerade. Resterande mekaniska effekt kunde i sin tur driva
n̊agon slags elektrisk generator (markerad ”G” i figuren) för att erh̊alla elektrisk
effekt enligt ”l̊ag/medel-prestanda” fall 1 (se avsnitt 2.1). För att kunna levere-
ra b̊ade elektrisk och mekanisk effekt, enligt ”hög-prestanda” fall 2, var n̊agon
slags effektuppdelning tvungen att implementeras. I figuren representeras detta
genom att en del av den mekaniska effekten används för att driva n̊agon slags
elektrisk generator. Ett alternativ innebar dock att all mekanisk effekt, även för
fall 2, omvandlades till elektrisk effekt, för att därefter använda en del av denna
elektriska effekt för att driva en elmotor (eller motsvarande elektrisk-mekanisk
energiomvandlare).
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3.1.1.3 Peltierelement

Konceptet innebar att ett eller flera Peltierelement användes för att omvandla den
termiska energin fr̊an SAPPHIRES värmekälla. Konceptet diskuteras, mer i detalj,
i avsnitt 2.2.3.3, men presenteras även grafiskt i figur 3.3.

Som figur 3.3 visar var konceptet tänkt att producera elektrisk effekt, vilken i
sin tur kunde användas p̊a olika sätt för att antingen uppn̊a ”l̊ag/medel-prestanda”
(fall 1), eller ”hög-prestanda” (fall 2), enligt funktionsanalysen (se avsnitt 2.1).

Prestandan av Peltierelement begränsas till stor del, vilket även nämns i av-
snitt 2.2.1, av vilka termoelektriska material som används. Detta var n̊agot som
skulle behöva undersökas vidare om konceptet ans̊ags vara relevant att fortsatt in-
kludera i konceptstudien. Dessförinnan var konceptet tvunget att visa sig uppfylla
funktionsanalysens mer basala krav, inte minst med avseende p̊a effekttäthet (se
avsnitt 2.1) och utvärderas enligt avsnitt 3.1.2.

Kylning

275 - 293 K

Elektrisk effekt

Medeleffekt: 3,5 kW

Max.effekt: 6 kW

Spänning: 300 V (DC)

Elektrisk effekt

Medeleffekt: 3,5 kW

Max.effekt: 6 kW

Spänning: 300 V (DC)

Mekanisk effekt

Medeleffekt: 300 kW

Max.effekt: 600 kW

Fall 1

Fall 2

Elektrisk

effekt

M

Värme

1273 - 1673 K

+

-

Figur 3.3: En konceptuell skiss som visar hur konceptet, för termisk energiomvand-
ling, kallat ”Peltierelement” huvudsakligen var tänkt att fungera. Konceptet skulle
utnyttja den temperaturskillnad som utgjordes av värmen (om 1273 - 1673 K) samt
kylningen (om 275 - 293 K) som fanns tillgängliga ombord p̊a SAPPHIRES, för
att producera elektrisk effekt. Peltierelementet, eller Peltierelementen, bestod i
själva verket av (elektriskt) seriekopplade, s̊a kallade, termokopplingar, vilka dock
skulle vara placerade för att leda värme parallellt med varandra. De ihopkopplade
termokopplingarna representeras av ett rätblock i figuren, med de olika temperatu-
rerna p̊a motsatta sidor. För att kunna leverera b̊ade elektrisk och mekanisk effekt,
enligt ”hög-prestanda” fall 2, var n̊agon slags effektuppdelning tvungen att imple-
menteras. I figuren representeras detta genom att en del av den elektriska effekten
används för att driva n̊agon slags elmotor (eller motsvarande elektrisk-mekanisk
energiomvandlare), vilken är markerad ”M” i figuren.

3.1.1.4 Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning

Konceptet innebar att sjö- och, eller, havsvatten skulle användas som arbetsme-
dium i ett öppet system. Vattnet som leddes in i det öppna systemet antogs i
praktiken best̊a av det kylvatten som enligt funktionsanalysen (se avsnitt 2.1)
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fanns tillgängligt ombord p̊a SAPPHIRES. Likt den tekniska principen för nuk-
leär värmeframdrivning (NTP) skulle vattnet sedan tillföras termisk energi, fr̊an
SAPPHIRES värmekälla. Konceptet diskuteras, mer i detalj, i avsnitt 2.2.3.4, men
presenteras även grafiskt i figur 3.4.

Som figur 3.4 visar var konceptet tänkt att huvudsakligen producera meka-
nisk effekt, i form av arbetsmediets massflöde (kinetiska energi4). N̊agon form av
elektrisk hybridfunktion var även tänkt att användas, för att p̊a s̊a sätt uppn̊a
”hög-prestanda” (fall 2), enligt funktionsanalysen (se avsnitt 2.1). Exakt vilka
typer av komponenter som borde användas (exempelvis med avseende p̊a hybrid-
funktionen), mer detaljerad konceptuell konstruktion och andra beslut kring ener-
giomvandlingskonceptets funktion fick vänta tills dess konceptet visat sig uppfylla
funktionsanalysens basala krav (se avsnitt 2.1) och utvärderats enligt avsnitt 3.1.2.
Bland annat bestod en avgörande fr̊aga i om vatten verkligen kunde användas som
arbetsmedium.

Kylning

275 - 293 K

Värme

1273 - 1673 K

Elektrisk effekt

Medeleffekt: 3,5 kW

Max.effekt: 6 kW

Spänning: 300 V (DC)

Mekanisk effekt

Medeleffekt: 300 kW

Max.effekt: 600 kW

Mekanisk

effekt

G

Figur 3.4: En konceptuell skiss som visar hur konceptet, för termisk energiomvand-
ling, kallat ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning” huvudsakli-
gen var tänkt att fungera. Det sjö- och, eller, havsvatten som egentligen var tänkt
att utgöra kylvatten ombord p̊a SAPPHIRES skulle komprimeras med hjälp av en
kompressor. Därefter skulle energi, i form av värmen om 1273 - 1673 K, tillföras
vattnet, varp̊a det tilläts expandera och lämna det öppna systemet. Arbetsmediets
flöde ut ur systemet skulle utgöra en mekanisk effekt i form av den kinetiska energi4
som fanns lagrad i massflödet. Eftersom konceptet huvudsakligen var konstruerat
för att leverera mekanisk effekt antogs där finnas f̊a anledningar att endast uppfylla
den obligatoriska ”l̊ag/medel-prestanda” som specificerats under funktionsanaly-
sen (se avsnitt 2.1). Men för att kunna leverera b̊ade elektrisk och mekanisk effekt,
enligt ”hög-prestanda” fall 2, var n̊agon form av elektrisk hybridfunktion tvungen
att implementeras. En s̊adan hybridfunktion representeras i figuren av en turbin-
liknande komponent (nederst i figuren), vilken använder en del av den termiska
energin (i en sekundär cykel) fr̊an värmekällan för att driva n̊agon slags elektrisk
generator (markerad ”G” i figuren).

3.1.1.5 Magnetohydrodynamisk energiomvandlare

Konceptet innebar att den tekniska principen för en magnetohydrodynamisk
(MHD) energiomvandlare skulle användas för att omvandla den termiska ener-
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gin fr̊an SAPPHIRES värmekälla. Konceptet diskuteras, mer i detalj, i avsnitt
2.2.3.5, men presenteras även grafiskt i figur 3.5.

Som figur 3.5 visar var konceptet tänkt att producera elektrisk effekt, vilken i
sin tur kunde användas p̊a olika sätt för att antingen uppn̊a ”l̊ag/medel-prestanda”
(fall 1), eller ”hög-prestanda” (fall 2), enligt funktionsanalysen (se avsnitt 2.1).

I regel finns tv̊a typer av MHD-system för termoelektrisk energiomvandling,
vilket även nämns i avsnitt 2.2.3.5, nämligen linjära och radiella system. Den gra-
fiska representationen i figur 3.5 ger, i det avseendet, intrycket att det aktuella
konceptet skulle utformas som ett linjärt system. S̊adan, mer detaljerad, koncep-
tuell konstruktion och andra beslut kring energiomvandlingskonceptets funktion
fick dock vänta tills dess konceptet visat sig uppfylla funktionsanalysens basala
krav (se avsnitt 2.1) och utvärderats enligt avsnitt 3.1.2.

Värme

1273 - 1673 K

Kylning

275 - 293 K

Elektrisk effekt

Medeleffekt: 3,5 kW

Max.effekt: 6 kW

Spänning: 300 V (DC)

Elektrisk effekt

Medeleffekt: 3,5 kW

Max.effekt: 6 kW

Spänning: 300 V (DC)

Mekanisk effekt

Medeleffekt: 300 kW

Max.effekt: 600 kW

Fall 1

Fall 2

Elektrisk

effekt

M

Elektrisk effekt

Magnetfält

Figur 3.5: En konceptuell skiss som visar hur konceptet, för termisk energiom-
vandling, kallat ”Magnetohydrodynamisk energiomvandlare” huvudsakligen var
tänkt att fungera. Med hjälp av värmen (om 1273 - 1673 K) samt kylningen (om
275 - 293 K) som fanns tillgängliga ombord p̊a SAPPHIRES skulle en magneto-
hydrodynamisk cykel producera elektrisk effekt. Mer specifikt komprimerades ett
elektriskt ledande arbetsmedium först av en kompressor (till vänster i figuren), in-
nan arbetsmediet tillfördes energi, i form av värme, i syfte att öka dess hastighet
(kinetiska energi). Arbetsmediet skulle därefter ledas genom ett magnetfält (vilket
är riktat vinkelrätt, ”upp ur” figuren) för att inducera en resulterande elektrisk
ström, vinkelrätt mot arbetsmediets flödesriktning och magnetfältet (enligt Fara-
day’s lag [29]). Innan cykeln kunde återupprepas skulle arbetsmediet kylas av med
hjälp av den tidigare nämnda kylningen. För att kunna leverera b̊ade elektrisk och
mekanisk effekt, enligt ”hög-prestanda” fall 2, var n̊agon slags effektuppdelning
tvungen att implementeras. I figuren representeras detta genom att en del av den
elektriska effekten används för att driva n̊agon slags elmotor (eller motsvarande
elektrisk-mekanisk energiomvandlare), vilken är markerad ”M” i figuren.

3.1.2 Konceptutvärdering
De fem koncept som inledningsvis genererats (se avsnitt 3.1.1) utvärderades för
att, i ett relativt tidigt skede i konceptstudien, f̊a möjligheten att identifiera vilka
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av dessa som eventuellt var uppenbart bristfälliga. Tillsammans med konceptstu-
diens huvudsakliga kravställare, FMV, fastställdes ett antal utvärderingspunkter
som de genererade koncepten skulle utvärderas med avseende p̊a, enligt den här
efterföljande punktlistan.

• Effektuttag: Huruvida koncepten kunde producera den nödvändiga effekt
som specificerats under funktionsanalysen (se avsnitt 2.1), antingen enligt
fall 1 (”l̊ag/medel-prestanda”) eller 2 (”hög-prestanda”).

• Dimensionskrav: Huruvida koncepten rymdes inom de dimensionskrav som
specificerats under funktionsanalysen (se avsnitt 2.1), antingen enligt fall 1
(”l̊ag/medel-prestanda”) eller 2 (”hög-prestanda”).

• Realiserbarhet: Ang̊aende möjligheterna att praktiskt konstruera, implemen-
tera och använda ett energiomvandlingskoncept. Även om det ans̊ags vara
sv̊art att förutse varje utmaning och hinder kopplat till realiseringen av olika
koncept, var det naturligtvis bättre att försöka identifiera dessa förhinder än
att inte göra det alls.

• Verkningsgrad: Ang̊aende vilka verkningsgrader som kunde förväntas av kon-
cepten. Denna utvärderingspunkt var sekundär relativt det specificerade, ab-
soluta effektuttaget. Med andra ord var huvudsaken att ett koncept kunder
leverera den nödvändiga effekt som specificerats under funktionsanalysen
(se avsnitt 2.1), antingen enligt fall 1 (”l̊ag/medel-prestanda”) eller 2 (”hög-
prestanda”). Det ans̊ags dock änd̊a kunna vara intressant att se hur effektivt
denna effekt producerades, i form av en verkningsgrad.

• Flexibilitet: Med avseende p̊a hur konceptet p̊averkade SAPPHIRES
möjligheter att planera sina operationer. Mer specifikt var detta en fr̊aga
om hur energi kunde lagras i systemet samt energiomvandlarens reglerbar-
het (se avsnitt 2.1).

• Underh̊all: Ang̊aende vilket typ samt vilken grad av underh̊all som kunde
kopplas till ett energiomvandlingskoncept. Naturligtvis förhöll det sig s̊a att
en lägre grad av enklare underh̊all ans̊ags vara mer attraktivt än motsatsen
(hög grad av avancerat och, eller, komplicerat underh̊all).

• Miljöp̊averkan: Ang̊aende vilken miljöp̊averkan som kunde förknippas med
ett koncept. Även om det ans̊ags vara sv̊art att förutse varje möjlig
miljöp̊averkan kopplat till ett energiomvandlingskoncept, var det naturligtvis
bättre att försöka identifiera dessa faktorer än att inte göra det alls.

• Signatur: Ang̊aende vilken typ av ljud- och utsläppssignatur som kunde
förknippas med ett koncept. En mer diskret signatur ans̊ags vara mer attrak-
tivt än motsatsen, eftersom utsläpp av ljud och substanser ocks̊a kunde kopp-
las till konceptets miljöp̊averkan. Därtill kunde där finnas omständigheter
under vilka SAPPHIRES skulle vilja ha en s̊a diskret signatur som möjligt.
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Av de listade utvärderingspunkterna framstod ”Effektuttag” och ”Dimensions-
krav” som mer primära. Detta eftersom resterande utvärderingspunkter (s̊a som
”Realiserbarhet” och ”Underh̊all”) ans̊ags vara ointressanta i det fall ett kon-
cept änd̊a inte kunde uppfylla de grundläggande kraven, rörande effektuttag och
dimensioner, som specificerats under funktionsanalysen (se avsnitt 2.1). Under
den inledande konceptiterationen beslutades därför att fokusera p̊a just dessa
utvärderingspunkter, för att p̊a s̊a sätt identifiera vilka av koncepten som fak-
tiskt skulle vara värda att undersöka vidare, under konceptstudien.

Konceptens effektuttag och dimensionskrav kunde, vidare, kopplas till varand-
ra genom, s̊a kallad, effekttäthet. Uppgifter kring ett koncepts effekttäthet kunde
omedelbart ge svar p̊a om det hade förutsättningar för att uppfylla de krav p̊a
producerad effekt samt maximala dimensioner som specificerats under funktions-
analysen (se avsnitt 2.1). Detta eftersom de givna effektuttagen tillsammans med
kända effekttätheter (med avseende p̊a b̊ade volym (W/m3) och massa (W/kg))
kunde användas för att direkt räkna ut motsvarande volym och massa. Där fanns
självklart en risk att koncept som uppfyllde de grundläggande effekttäthetskraven
änd̊a visade sig bryta mot, exempelvis, dimensionskrav när de väl skulle kon-
strueras mer i detalj. Men, som tidigare nämnt syftade denna inledande koncep-
tutvärdering till att åtminstone identifiera uppenbart bristfälliga koncept, varp̊a
den fortsatta konceptstudien fick utvärdera potentialen av de kvarvarande alter-
nativen.

3.1.2.1 Stirlingmotor

Effekttätheten för konceptet Stirlingmotor (se avsnitt 3.1.1.1) begränsades främst
av hur snabbt den faktiska Stirlingmotorn kunde omvandla termisk energi, fr̊an
SAPPHIRES värmekälla, till mekanisk energi. För att undersöka detta, utan att
behöva nyttja tidskrävande matematisk modellering eller konstruera egna prototy-
per till höga ekonomiska kostnader, studerades publicerad litteratur rörande s̊adan
energiomvandling med hjälp av Stirlingmotorer.

I Energy Source Selection for Stirling Engine Driven AUV’s [37], av I. J. Pot-
ter et al., beskrivs exempelvis hur det tillsatsmaskineri som utvecklades för den
svenska ub̊atstypen Näcken (se avsnitt 1.5.2), i form av ett antal Stirlingmotorer,
var bland de första vedertagna applikationerna för Stirlingmotorer [37]. Potter et
al. förklarar att dessa Stirlingmotorer utvecklades av, d̊avarande, United Stirling,
vilket sedan blev en del av Kockums, som i sin tur blev en del av Saab år 2014 [2].
Stirlingmotorn, vilken betecknades V4-275R, best̊ar av fyra, dubbelverkande cy-
lindrar i en V-konfiguration och konstruerades för att producera en maximal meka-
nisk effekt om 75 kW [37]. Potter et al. konstaterar dock att mer specifika detaljer
inte publicerats, vilket fick till följd att n̊agon effekttäthet inte kunde härledas
därav. Men, med tanke p̊a att Stirlingmotorn V4-275R var tänkta att användas
ombord p̊a Näcken, vilket är en relativt stor samt bemannad undervattensfarkost,
ans̊ags det osannolikt att det aktuella Stirlingmotorkonceptet (se avsnitt 3.1.1.1)
skulle kunna rymmas i SAPPHIRES och samtidigt producera en mekanisk effekt
om maximalt 600 kW. Potter et al. hävdar även att Stirlingmotorer ”effektivt kan
använda energi i effektspannet 1-275 kW” [37]. Potter et al.s rapport publicerades
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förvisso 1992, men rekommendationen för en maximal effektöverföring om 275 kW
ans̊ags änd̊a vara l̊angt ifr̊an de 600 kW som specificerats under funktionsanalysen
(se avsnitt 2.1).

Potter et al. diskuterar dock även, i deras rapport Energy Source Selection
for Stirling Engine Driven AUV’s, användningen av en annan Stirlingmotor-typ,
utvecklad av United Stirling, i en AUV. Mer specifikt syftar författarna p̊a Stir-
lingmotorn betecknad 4-95, vilken konstruerades för att producera en maximal
mekanisk effekt om 40 kW [37]. Användandet av Stirlingmotorn 4-95 i en AUV
diskuteras mer i detalj i rapporten The 4-95 Stirling Engine for Underwater Ap-
plication [6], av Christer Bratt. Rapporten beskriver ett projekt inom Kockums
vilket allts̊a omfattade implementationen av Stirlingmotorn 4-95 i en AUV. Bratt
hävdar att Stirlingmotorn kunde kopplas ihop med en elektrisk generator s̊a att
enheten rymdes inom en diameter om 90 cm samt att lyckade tester genomfördes
där enheten producerade elektrisk effekt om 15 kW [6]. I ett av rapportens av-
snitt diskuterar Bratt, mer specifikt, storleken av den energimodul som best̊ar av
en syretank, en bränsletank, reglersystem och slutligen Stirlingmotorn 4-95. Bratt
konstaterar att längden av energimodulen beror p̊a vilken energikapacitet som av-
ses uppn̊as och att det i Bratts fall innebar en längd om 3,5 m [6]. Bratt förklarar
att Stirlingmotorn tillsammans med den elektriska generatorn samt reglersystem
upptar ungefär hälften av längden, vilket innebar att den upptog en volym om
cirka π0,92

4 · 3,5
2 ≈ 1, 11 m3. Givet att Stirlingmotorn 4-95 hade möjlighet att pro-

ducera sin maximala mekanisk effekt om 40 kW, vilken sedan kunde omvandlas
med hjälp av en elektrisk generator, skulle detta resultera i en effekttäthet om

40
1,11 ≈ 36 kW/m3.

Effekttätheten som härleddes fr̊an informationen i Bratts rapport skiljer sig
fr̊an, exempelvis, den som presenteras i Evaluation Methodology for AUV Energy
Systems Analysis [25], av William H. Kumm. Kumm använder sig av en tänkt
energiomvandlare, best̊aende av en Stirlingmotor samt en elektrisk generator, för
att utvärdera olika energisystem för AUV:er. Mer specifikt hävdar Kumm att en
Stirlingmotor tillsammans med en elektrisk generator, om totalt 0,4 m3, kan le-
verera en effekt om 50 kW [25], vilket kunde översättas till en effekttäthet om
50
0,4 ≈ 125 kW/m3. Tyvärr motiverar Kumm inte användandet av de numeriska
värdena och det kunde dessutom konstateras att den resulterande effekttätheten
var drygt 3 g̊anger s̊a stor som den som uppskattats baserat p̊a Christer Bratts rap-
port. Ett rimligt antagande ans̊ags dock vara att 125 kW/m3 var n̊agot överskattat,
i och med att Kumms rapport beskrev en teoretisk utvärdering, medan Bratt hade
tvingats ta hänsyn till, exempelvis, mer praktiska och konstruktionsmässiga pro-
blem, vilket resulterade i den lägre effekttätheten om cirka 36 kW/m3. Samtidigt
antogs tekniken ha utvecklats sedan dess Bratts och Kumms rapporter publicerats
(b̊ada år 1990), varför den faktiska effekttätheten som kunde förväntas förmodligen
l̊ag n̊agonstans mellan 36 - 125 kW/m3.

Gällande konceptet Stirlingmotors förväntade effekttäthet med avseende p̊a
massa (W/kg) kunde istället konferensartikeln New 5 Kilowatt Free-Piston Stirling
Space Convertor Developments [5], av Henry W. Brandhorst, med fördel studeras
(se även avsnitt 2.2.3.1). Som tidigare nämnt (i avsnitt 2.2.3.1) beskriver arti-
keln utvecklingen av en Stirlingmotor av frikolvstyp3, vid National Aeronautics
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and Space Administration (NASA), vilken är tänkt att användas för att omvandla
termisk energi till elektrisk energi i samband med längre operationer p̊a m̊anen.
I rymdindustrin är massa ofta mer begränsande än volym, vilket förmodligen är
anledningen till att Brandhorst ocks̊a undersöker artikelns Stirlingmotor med av-
seende p̊a just massa. I New 5 Kilowatt Free-Piston Stirling Space Convertor De-
velopments (vilken publicerades 2007) beskriver Brandhorst att betydande fram-
steg kring Stirlingmotordesign (av frikolvstyp) lett till effekttätheter om cirka 100
W/kg, för mindre Stirlingmotorer som, tillsammans med elektriska generatorer,
producerar omkring 90 W elektrisk effekt [5]. För mer kraftfulla system (Brand-
horst nämner energiomvandling med en effekt om upp̊at 30 kW [5]) anser dock
Brandhorst att det är möjligt att Stirlingmotorer, inom en relativt snar framtid,
kan n̊a effekttätheter om 140 W/kg [5].

För konceptstudiens syften beslutades konceptet Stirlingmotor bedömas base-
rat p̊a effekttätheterna 81 kW/m3 (ett medelvärde mellan 36 och 125 kW/m3)
samt 140 W/kg. Det stod dock klart att konceptet med största sannolikhet in-
te skulle kunna uppfylla ”hög-prestanda”-kravet (fall 2; se funktionsanalysen som
avhandlas i avsnitt 2.1), som innebar att en mekanisk effekt om maximalt 600 kW
skulle kunna levereras. Detta skulle nämligen resultera i en längd av energimodulen
(givet diametern 500 mm) om 600/80

π(0,5/2)2 ≈ 38, 2 m, vilket naturligtvis var mycket
längre än den maximalt till̊atna 1,7 m. Ett s̊adant fall skulle ocks̊a överskrida den
maximalt till̊atna massan (600 kg), i och med att denna uppskattningsvis skulle
uppg̊a till 600·103

140 ≈ 4286 kg.
För att förtydliga konceptutvärderingen beräknades även motsvarande längd

(av energimodulen) och massa för fall 1 ”l̊ag/medel-prestanda”, vilket innebar att
en elektrisk effekt om maximalt 6 kW skulle produceras. Detta resulterade i en
längd om 6/80

π(0,5/2)2 ≈ 0, 4 m samt en massa om 6·103

140 ≈ 43 kg.

3.1.2.2 Sluten turbin

Effekttätheten för konceptet ”Sluten turbin” (se avsnitt 3.1.1.2) begränsades
främst av hur snabbt den slutna turbincykeln kunde omvandla termisk energi,
fr̊an SAPPHIRES värmekälla, till mekanisk energi. För att undersöka detta, utan
att behöva nyttja tidskrävande matematisk modellering eller konstruera egna pro-
totyper till höga ekonomiska kostnader, studerades publicerad litteratur rörande
s̊adan energiomvandling.

Bland annat diskuterar W. E. Eagle et al. användandet av en turbin för att
omvandla termisk energi, fr̊an en förbränningsprocess, ombord p̊a en obemannad
undervattensfarkost, i System Modeling of a Novel Aluminum Fueled UUV Power
System [13]. Energisystemet som Eagle et al. beskriver är relativt omfattande, med
fler komponenter än i det föreslagna konceptet ”Sluten turbin” (bland annat tv̊a
pumpar och tv̊a kompressorer). Eagle et al.s turbincykel arbetar dessutom enligt
en Rankine-̊angcykel, istället för den vanligare Joule-Braytoncykeln som beskrivs i
appendix B. En av artikelns huvudsakliga slutsatser är dock att det energisystem
som föresl̊as, med en sluten turbin som primär energiomvandlare, åtminstone anses
kunna uppn̊a en effekttäthet om 10 - 20 W/L [13], det vill säga 10 - 20 kW/m3.
I och med att Eagle et al., bland annat, inkluderar förbränningskammaren i sitt
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system, vilket inte var nödvändigt i samband med den aktuella konceptstudien,
förväntades motsvarande effekttäthet för konceptet ”Sluten turbin” uppg̊a till 20
kW/m3, snarare än 10 kW/m3.

I Closed Brayton Cycle Engine Application to Emerging Unmanned Underwa-
ter Vehicle Missions [18], som även diskuteras i avsnitt 2.2.3.2, utvärderar Allen D.
Harper och Jeffrey S. Jansen användandet av en sluten turbin för att omvandla ter-
misk energi i en obemannad undervattensfarkost. Till skillnad fr̊an W. E. Eagle et
al.s artikel angriper Harper och Jansen energiomvandlingsproblemet mer generellt.
Bland annat utvärderar författarna b̊ade slutna turbiner baserat p̊a Rankinecykeln
samt Braytoncykeln. Ett system baserat p̊a en sluten Braytonturbincykel är änd̊a
det koncept författarna anser vara mest lovande med avseende p̊a användning i
en obemannad undervattensfarkost och bland annat nämner de att ”CBC-motorer
(slutna Braytonturbincykel-motorer, engelska: closed Brayton cycle (CBC) engine)
har m̊anga av de egenskaper som kommer behövas för avancerade uppdrag för obe-
mannade undervattensfarkoster” [18] (se även avsnitt 2.2.3.2). Harper och Jansen
utvärderar egentligen en hel energimodul för en obemannade undervattensfarkost,
inom vilket de slutna turbinerna baserat p̊a Rankine-, respektive Braytoncykeln
inkluderas. Den obemannade undervattensfarkosten antas, i sin tur, ha en diameter
om 1,12 m [18], vilket begränsar utrymmet som alla komponenter m̊aste rymmas
inom. Mer specifikt utreder författarna slutna turbiner baserat p̊a Rankinecykeln,
som levererar en effekt om 11 kW samt Braytoncykeln, som enligt Harper och Jan-
sen potentiellt skulle kunna leverera en effekt om 150 kW [18]. Med hjälp av ett
”program” kallat SIZING beräknar Harper och Jansen vilken systemkaraktäristik
som kan förväntas av energisystem baserat p̊a dessa tv̊a slutna turbincykler.

Harper och Jansen hävdar i deras artikel, grundat p̊a beräkningar med ”pro-
grammet” SIZING, att de slutna turbinerna, baserat p̊a Rankine- och Brayton-
cykeln, skulle väga 20 kg, respektive 270 kg [18]. Tyvärr uppger författarna inga
uppgifter kring vilka längder (diametern var given som 1,12 m) dessa skulle mot-
svaras av, men specificerar att energimodulen maximalt fick uppta en längd om
2,64 m [18], vilket var ekvivalent med en total volym om π1,122

4 · 2, 64 ≈ 2, 60
m3. För att försöka göra effekttäthetsberäkningarna litet mer noggranna antogs
dock att hälften av denna volym upptogs av bränsle (vilket ocks̊a skulle rymmas
i energimodulen), varför cirka 1,30 m3 återstod för att rymma de slutna turbin-
systemen. Sammantaget innebar detta att effekttätheterna kunde uppskattas till
11·103

20 = 550 W/kg samt 11
1,3 ≈ 8 kW/m3 för fallet med Rankinecykeln, respektive

150·103

270 ≈ 556 W/kg samt 150
1,3 ≈ 115 kW/m3 för fallet med Braytoncykeln.

Ytterligare en relevant publiktion identifierades i artikeln Innovative Con-
cept for an Ultra-small Nuclear Thermal Rocket Utilizing a New Moderated
Reactor [32]. I artikeln diskuterar Seung H. Nam et al. allmänt kring nukleära
värmekällor kan användas i rymdapplikationer och, mer specifikt, den koreans-
ka KANUTER-raketen (engelska: The Korea advanced nuclear thermal engi-
ne rocket). Författarna beskriver hur själva framdrivningen skapas med nukleär
värmeframdrivning (NTP), vilket var den tekniska princip som inspirerade till
konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning” (se avsnitt
3.1.1.4). KANUTER innefattar dock ett delsystem för att generera elektrisk effekt
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som best̊ar av en sluten turbincykel [32]. Nam et al. beskriver hur b̊ade Brayton-
, Rankine- och Stirlingcykeln har utvärderats för den slutna turbinen, men att
Stirlingcykeln anses vara för outforskad för att övervägas som ett alternativ [32].
De presenterar dock resultat fr̊an beräkningar gällande hur Brayton-, respektive
Rankinecyklerna förväntas prestera under de förh̊allanden som r̊ader p̊a KANU-
TER. Beräkningarna utg̊ar fr̊an en termisk värmekälla med en effekt om 100 kW.
Turbincyklerna opererar dock med relativt l̊aga temperaturer, under 1000 K och
under de r̊adande förh̊allandena visar sig Rankinecykeln vara den som produce-
rar mest elektrisk effekt: cirka 16 kW, jämfört med 3 - 7 kW d̊a Braytoncykeln
används, beroende p̊a vilket arbetsmedium som används [32]. Inga uppgifter om
den slutna turbinens massa eller volym specificeras i Nam et al. artikel, varför
n̊agra effekttätheter tyvärr inte kunde härledas.

Slutligen undersöktes även, s̊a kallade, mikroturbiner, vilka diskuteras i appen-
dix B. Som appendix B beskriver finns mikroturbiner tillgängliga p̊a den kommer-
siella marknaden och exempelvis Capstone Turbine Corporation är aktiva leve-
rantörer. P̊a företagets hemsida presenteras 6 olika mikroturbiner med varierande
prestanda [8], kallade C30, C65, C200, C600S, C800S, respektive C1000S (där
siffran i produktbeteckningarna anger vilken effekt, i kW, mikroturbinerna kan
leverera). I tabell 3.1 presenteras effekttätheterna som kunde härledas med hjälp
av den publicerade informationen kring dessa mikroturbiner [8].

Mikroturbin Effekt (kW) Volym (m3) Massa (kg) Effekttäthet
(kW/m3)

Effekttäthet
(W/kg)

C30 30 0, 76·1, 5·1, 8 ≈
2, 05

405 15 74

C65 65 0, 76·1, 9·1, 9 ≈
2, 74

758 24 86

C200 200 1, 7 · 3, 8 · 2, 5 ≈
16, 15

2776 12 72

C600S 600 3, 0 · 9, 1 · 2, 9 ≈
79, 17

14200 8 42

C800S 800 3, 0 · 9, 1 · 2, 9 ≈
79, 17

15600 10 51

C1000S 1000 3, 0 · 9, 1 · 2, 9 ≈
79, 17

17000 13 59

Tabell 3.1: En tabell som presenterar effekttätheter för mikroturbinerna C30,
C65, C200, C600S, C800S samt C1000S fr̊an Capstone Turbine Corporation. Ef-
fekttätheterna beräknades med hjälp av uppgifter kring vilken effekt (kW), volym
(m3) och massa (kg) som förknippades med respektive mikroturbin. All informa-
tion inhämtades fr̊an Capstone Turbine Corporations hemsida [8].

Som tabell 3.1 visar beräknades Capstone Turbine Corporations mindre mikro-
turbiner (effektspannet 30 - 200 kW) vara mer effekttäta än de större modellerna
med effekter om 600 - 1000 kW. Mer specifikt visade sig mikroturbinen C65 (65
kW) vara bäst konstruerad i avseendet, med effekttätheter om 24 kW/m3 och 86
W/kg.

För konceptstudiens syften beslutades konceptet ”Sluten turbin” bedömas ba-
serat p̊a effekttätheterna 53 kW/m3 (ett medelvärde mellan 20, 24, respektive 115
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kW/m3) samt 321 W/kg (ett medelvärde mellan 556 och 86 W/kg). Det stod
dock klart att konceptet med största sannolikhet inte skulle kunna uppfylla ”hög-
prestanda”-kravet (fall 2; se funktionsanalysen som avhandlas i avsnitt 2.1), som
innebar att en mekanisk effekt om maximalt 600 kW skulle kunna levereras. Detta
skulle nämligen resultera i en längd av energimodulen (givet diametern 500 mm)
om 600/53

π(0,5/2)2 ≈ 57, 7 m, vilket naturligtvis var mycket längre än den maximalt
till̊atna 1,7 m. Ett s̊adant fall skulle ocks̊a överskrida den maximalt till̊atna mas-
san (600 kg), i och med att denna uppskattningsvis skulle uppg̊a till 600·103

321 ≈ 1869
kg.

För att förtydliga konceptutvärderingen beräknades även motsvarande längd
(av energimodulen) och massa för fall 1 ”l̊ag/medel-prestanda”, vilket innebar att
en elektrisk effekt om maximalt 6 kW skulle produceras. Detta resulterade i en
längd om 6/53

π(0,5/2)2 ≈ 0, 6 m samt en massa om 6·103

321 ≈ 19 kg.

3.1.2.3 Peltierelement

Effekttätheten för konceptet Peltierelement (se avsnitt 3.1.1.3) begränsades främst
av hur snabbt Peltierelement kunde omvandla termisk energi, fr̊an SAPPHIRES
värmekälla, till elektrisk energi. För att undersöka detta, utan att behöva nyttja
tidskrävande matematisk modellering eller konstruera egna prototyper till höga
ekonomiska kostnader, studerades publicerad litteratur rörande s̊adan energiom-
vandling.

I avsnitt 2.2.3.3 diskuteras viss litteratur som p̊a olika sätt utvärderar pre-
standan av Peltierelement. Bland annat utreder Jean P. Fleurial et al. hur den
tekniska principen skulle kunna användas som en del av energisystem för elektrisk
framdrivning av rymdapplikationer, i konferensartikeln Development of Segmen-
ted Thermoelectric Multicouple Converter Technology [14]. Artikeln är kopplad
till projektet Segmented Thermoelectric Multicouple Converter (STMC) Develop-
ment Program, som huvudsakligen leds av Jet Propulsion Laboratory (JPL) och
Fleurial et al. hävdar att m̊alet med projektet delvis innebär att utveckla energi-
omvandlare med effekttätheten 1000

30 ≈ 33 W/kg. Författarna använder sig dock
av en effekttäthet om cirka 1000

40 = 25 W/kg [14], vilket de hävdar är en mer
rimlig, förväntad prestanda. I artikeln presenterar Fleurial et al. ocks̊a resultat
fr̊an laborationstester av Peltierelement, som tillverkats inom ramen för projektet.
Peltierelementen som testas tillverkas av termoelektriskt material, utskurna fr̊an
cylindrar av detta material. Cylindrarna är 8 mm tjocka och har en diameter om
40 mm [14], det vill säga en area om totalt π402

4 ≈ 1257 mm2. Av en cylinder
kan i sin tur 68 kopplingar skäras ut [14], vilket gör att varje koppling har en
volym om 1257·8

68 ≈ 148 mm3. I testerna som Fleurial et al. presenterar används
ett Peltierelement uppbyggt av 8 s̊adana kopplingar. Det Peltierelementet visade
sig producera 1,016 W, varför en effekttäthet kunde beräknas som 1,016·109

148·8 ≈ 858
kW/m3.

N̊agot mer försiktiga värden presenteras i Conclusions and Recommendations
Regarding the Deep Sea Hybrid Power Systems Initial Study [51], av Kevin Wolf
et al., där möjligheten att använda Peltierelement för att omvandla termisk energi
i undervattensmiljö utvärderas. Rapporten behandlar förvisso fasta installationer
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under vattnet, men ger änd̊a en generell bild av Peltierelements prestanda i en
s̊adan miljö, nämligen 2,2 kW/m3 samt 8,8 W/kg [51].

I artiklarna Recent Development and Application of Thermoelectric Generator
and Cooler [19], av Wei He et al. samt Thermoelectrics: A Review of Present and
Potential Applications [43], av S. B. Riffat och Xiaoli Ma, utreds Peltierelement i
mer generella drag. Bland annat diskuteras de senaste framstegen inom, den för
Peltierelement kritiska, materialforskningen och vilka applikationsomr̊aden som
skulle kunna övervägas för Peltierelement. He et al. presenterar, i deras artikel [19],
resultat fr̊an simuleringar av Peltierelementsystem, vilka enligt He et al. bekräftar
att dessa kan n̊a effekttätheter över 40 W/L [19], det vill säga 40 kW/m3. He et
al. diskuterar, likt Jean P. Fleurial et al., även användningen av Peltierelement för
rymdapplikationer. Mer specifikt hänvisar de till utförda tester av termoelektriska
material som indikerar att effekttätheter upp̊at 232 W/kg är möjliga [19].

S. B. Riffat och Xiaoli Ma hänvisar i deras artikel [43] till vad de beskriver
som ”världens största leverantör av termoelektriska generatorer”, nämligen Global
Thermoelectric Inc. Enligt Riffat och Ma kan Global Thermoelectric Inc. leverera
Peltierelement i dimensionsspannet 0, 508 · 0, 279 · 0, 483 ≈ 0, 068 m3 till 1, 549 ·
1, 549 · 1, 016 ≈ 2, 44 m3, som i deras tur producerar effekter om 15 W, respektive
550 W [43]. Baserat p̊a denna information beräknades s̊aledes effekttätheter om

15
0,068 ≈ 221 W/m3, respektive 550

2,44 ≈ 225 W/m3.

Sammantaget gav den publicerade litteraturen en bild över Peltierelements
generella prestanda. Den effekttäthet om 858 kW/m3, som härleddes baserat p̊a
de laborationstester som presenteras i Development of Segmented Thermoelectric
Multicouple Converter Technology [14], bedömdes dock som ett avvikande värde.
Möjligtvis antogs värdet spegla en eventuell framtid för Peltierelement, vilket dock
förutsatte att större moduler, av den som testats i Jean P. Fleurial et al.s artikel,
kunde byggas ut och erh̊alla en linjärt utökad effekt baserat p̊a den uppskattade ef-
fekttätheten. För konceptstudiens syften beslutades dock konceptet Peltierelement
bedömas baserat p̊a effekttätheterna 29 kW/m3 (ett medelvärde mellan 0,225, 2,2,
respektive 40 kW/m3) samt 89 W/kg (ett medelvärde mellan 8,8, 25, respektive
232 W/kg). Det stod dock klart att konceptet med största sannolikhet inte skulle
kunna uppfylla ”hög-prestanda”-kravet (fall 2; se funktionsanalysen som avhand-
las i avsnitt 2.1), som innebar att en mekanisk effekt om maximalt 600 kW skulle
kunna levereras. Detta skulle nämligen resultera i en längd av energimodulen (gi-
vet diametern 500 mm) om 600/29

π(0,5/2)2 ≈ 105, 4 m, vilket naturligtvis var mycket
längre än den maximalt till̊atna 1,7 m. Ett s̊adant fall skulle ocks̊a överskrida den
maximalt till̊atna massan (600 kg), i och med att denna uppskattningsvis skulle
uppg̊a till 600·103

89 ≈ 6742 kg.

För att förtydliga konceptutvärderingen beräknades även motsvarande längd
(av energimodulen) och massa för fall 1 ”l̊ag/medel-prestanda”, vilket innebar att
en elektrisk effekt om maximalt 6 kW skulle produceras. Detta resulterade i en
längd om 6/29

π(0,5/2)2 ≈ 1, 1 m samt en massa om 6·103

89 ≈ 67 kg.
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3.1.2.4 Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning

Effekttätheten för konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” (se avsnitt 3.1.1.4) begränsades främst av hur snabbt det
öppna systemet kunde omvandla termisk energi, fr̊an SAPPHIRES värmekälla,
till mekanisk samt även elektrisk energi. För att undersöka detta, utan att behöva
nyttja tidskrävande matematisk modellering eller konstruera egna prototyper
till höga ekonomiska kostnader, studerades publicerad litteratur rörande s̊adan
energiomvandling.

Ett öppet system, likt det koncept (”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning”) som skulle utvärderas, diskuteras av Rui Zhu et al. i Appli-
cation of Oxyhydrogen Energy to Underwater Vehicle Thermal Power System [53].
Författarna beskriver hur vatten används av en öppen turbin för att skapa fram-
drivning för en undervattensfarkost, men specificerar dock inte n̊agra exakta, nu-
meriska värden kring ett s̊adant koncepts prestanda. För att försöka fastställa
vilken effekttäthet som kunde förväntas av konceptet studerades istället litteratur
rörande applikationer i rymdindustrin. Dessa begränsas dock ofta av att arbetsme-
diet m̊aste lagras ombord p̊a farkosten, medan vatten, i SAPPHIRES fall, skulle
finnas tillgängligt i närmast obegränsad mängd.

Artikeln Review of Nuclear Thermal Propulsion Systems [15], av Ro-
land A. Gabrielli och Georg Herdrich, beskriver en rad koncept där nukleär
värmeframdrivning (NTP) ämnas användas i rymdfarkoster. Författarna nämner
bland annat POODLE-projektet (engleska: Radioisotope Propulsion Technolo-
gy Program) som drevs i USA under 1960-talet och resulterade i en raketmo-
tor kallad POODLE RHTP (engelska: radioisotope heated thermal propulsion).
Gabrielli och Herdrich tabulerar värden för POODLE RHTP:s framdrivande ef-
fekt om maximalt 5,6 kW, volym om (m̊atten anges i amerikanska ”inches”)
17, 10 · 2, 54 · π(7,42·2,54)2

4 · 10−6 ≈ 0, 012 m3 samt massa om 23,6 kg [15]. Baserat
p̊a den givna informationen kunde s̊aledes effekttätheter om 5,6

0,012 ≈ 467 kW/m3

samt 5,6
23,6 ≈ 237 W/kg beräknas.

Vidare, i artikeln Review of Nuclear Thermal Propulsion Systems, tabule-
rar Gabrielli och Herdrich värden rörande, i princip, samtliga större, relativt
väldokumenterade NTP-projekt, vilka genomg̊att tester n̊agon g̊ang mellan 1959
och 1972 [15]. Värden som till̊ater härledningar av effekttätheter anges dock bara
för raketmotorerna NERVA-2 (NERVA-projektet introduceras kortfattat i avsnitt
2.2.3), tre olika varianter av PW XNR2000 samt den rysktillverkade RD-0410.
Dessa värden presenteras i tabell 3.2 (Gabrielli och Herdrich är noga med att
betona att raketmotorernas framdrivande effekter är uppskattade värden).

Värdena i tabell 3.2 visar att effekttätheterna som kan förväntas av NTP-teknik
är relativt höga. Att motsvarande prestanda linjärt skulle kunna extrapoleras för
en applikation som SAPPHIRES och användas i undervattenmiljö bedömdes dock
vara föga troligt. Bland annat skulle SAPPHIRES använda vatten som arbetsme-
dium och en termisk energikälla som inte var nukleär, vilket skapade osäkerhet
kring hur detta kunde p̊averka konceptets prestanda. För konceptstudiens syften
beslutades konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”
istället bedömas baserat p̊a effekttätheterna som förknippades med POODLE
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Raketmotor Effekt (MW) Volym (m3) Massa (kg) Effekttäthet
(kW/m3)

Effekttäthet
(kW/kg)

NERVA-2 3516 13, 3 · π(3,2)2

4 ≈
107, 0

34000 32860 103

PW XNR2000 I 490 4, 7 · π(1,7)2

4 ≈
10, 7

2155 45794 227

PW XNR2000 II 981 6, 1 · π(2,5)2

4 ≈
29, 9

3441 32809 285

PW XNR2000 III 1470 6, 9 · π(2,9)2

4 ≈
45, 6

4317 32237 341

RD-0410 157 3, 5 · π(1,6)2

4 ≈
7, 0

2000 22429 79

Tabell 3.2: En tabell som presenterar effekttätheter för raketmotorerna kallade
NERVA-2, PW XNR2000 (tre olika varianter) samt RD-0410. Effekttätheterna
beräknades med hjälp av uppgifter kring vilken framdrivande effekt (MW), volym
(m3) och massa (kg) som förknippades med respektive raketmotor och all informa-
tion inhämtades fr̊an artikeln Review of Nuclear Thermal Propulsion Systems [15],
av Roland A. Gabrielli och Georg Herdrich (Gabrielli och Herdrich är noga med
att betona att raketmotorernas framdrivande effekter är uppskattade värden).

RHTP, det vill säga 467 kW/m3 samt 237 W/kg. Dessa effekttätheter indikerade
att konceptet sannolikt inte skulle kunna uppfylla ”hög-prestanda”-kravet (fall 2;
se funktionsanalysen som avhandlas i avsnitt 2.1), som innebar att en mekanisk
effekt om maximalt 600 kW skulle kunna levereras. Detta skulle nämligen, i s̊a fall,
resultera i en längd av energimodulen (givet diametern 500 mm) om 600/467

π(0,5/2)2 ≈ 6, 5
m, vilket var längre än den maximalt till̊atna 1,7 m. Ett s̊adant fall skulle ocks̊a
överskrida den maximalt till̊atna massan (600 kg), i och med att denna uppskatt-
ningsvis skulle uppg̊a till 600·103

237 ≈ 2532 kg. Å andra sidan, om effekttätheterna
överhuvudtaget skulle kunna närma sig den prestanda som förknippades med de
större raketmotorerna, i tabell 3.2, innebar detta först̊as att konceptet mycket väl
kunde ha möjlighet att uppn̊a ”hög-prestanda”. Om konceptet exempelvis kunde
förväntas associeras med en tiondel av de effekttätheter som förknippades med
NERVA-2 (se tabell 3.2) skulle detta istället innebära en längd av energimodulen
om

600
32860/10
π(0,5/2)2 ≈ 0, 9 m samt en massa om 600

103/10 ≈ 58 kg.

Osäkerheten var, med andra ord, stor vad gällde vilken prestanda som kunde
förväntas av konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”.
För att förtydliga konceptutvärderingen beräknades dock även motsvarande längd
(av energimodulen) och massa för fall 1 ”l̊ag/medel-prestanda”, vilket innebar
att en elektrisk effekt om maximalt 6 kW skulle produceras, baserat p̊a ef-
fekttätheterna som förknippades med POODLE RHTP. Detta resulterade i en
längd om 6/467

π(0,5/2)2 ≈ 0, 07 m samt en massa om 6·103

237 ≈ 25 kg, vilka först̊as inte
var realiserbara, men änd̊a speglade konceptets potentiella prestanda.
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3.1.2.5 Magnetohydrodynamisk energiomvandlare

Effekttätheten för konceptet ”Magnetohydrodynamisk energiomvandlare” (se av-
snitt 3.1.1.5) begränsades främst av hur snabbt den slutna cykeln kunde omvandla
termisk energi, fr̊an SAPPHIRES värmekälla, till elektrisk energi. För att un-
dersöka detta, utan att behöva nyttja tidskrävande matematisk modellering eller
konstruera egna prototyper till höga ekonomiska kostnader, studerades publicerad
litteratur rörande s̊adan energiomvandling.

Som tidigare nämnt (i avsnitt 2.2.3) utreder författarna R. J. Litchford, L. J.
Bitteker och J. E. Jones möjligheten att använda magnetohydrodynamik (MHD)
för att omvandla termisk energi fr̊an en nukleär energikälla, för att i slutändan dri-
va en rymdfarkost, i deras rapport Prospects For Nuclear Electric Propulsion Using
Closed-Cycle Magnetohydrodynamic Energy Conversion [29]. Rapporten behand-
lar egentligen ett helt energisystem, vilket bland annat inkluderar den nukleära
energikällan och kraftfull, elektrisk raketframdrivning, i megawatt-klass [29]. En
magnetohydrodynamisk generator ges dock en central roll i energisystemet, där
den syftar till att omvandla den nukleära värmeenergin till just elektrisk energi.

Baserat p̊a resonemang kring tillgänglig och framtida teknologi fastställer Lit-
chford et al. vilken effekttäthet som bör kunna förväntas av magnetohydrodyna-
miska energiomvandlare i närtid samt framtiden. Mer specifikt avser effekttätheten
det s̊a kallade ”MHD powerplant”, vilket även inkluderar den nukleära reaktorn
som förser systemet med energi [29]. Värdet, vilket Litchford et al. hävdar ligger
mellan 0,38 och 3,0 kg/kW [29], antogs s̊aledes vara överskattat (för högt) snarare
än underskattat. För konceptstudiens syften beslutades konceptet ”Magnetohydro-
dynamisk energiomvandlare” ocks̊a bedömas baserat p̊a effekttätheten 3,0 kg/kW,
istället för 0,38 kg/kW, för att undvika att överskatta den tekniska principen. Med
andra ord bedömdes konceptet baserat p̊a effekttätheten 1000

3 ≈ 333 W/kg. N̊agon
effekttäthet med avseende p̊a volym (W/m3) kunde tyvärr inte härledas fr̊an Lit-
chford et al.s rapport. Med tanke p̊a konceptets likheter med en ”vanlig” sluten
turbin (inte minst hade koncepten ”Sluten turbin” samt ”Magnetohydrodynamisk
energiomvandlare” liknande effekttätheter med avseende p̊a massa, d̊a dessa hade
uppskattats till 321, respektive 333 W/kg) antogs dock samma effekttäthet som
härletts för ”Sluten turbin”, 53 kW/m3 (se avsnitt 3.1.2.2), vara tillämpbar även
för en ”Magnetohydrodynamisk energiomvandlare”.

Det stod s̊aledes klart att konceptet sannolikt inte skulle kunna uppfylla ”hög-
prestanda”-kravet (fall 2; se funktionsanalysen som avhandlas i avsnitt 2.1), som
innebar att en mekanisk effekt om maximalt 600 kW skulle kunna levereras. Detta
skulle nämligen resultera i en längd av energimodulen (givet diametern 500 mm)
om 600/53

π(0,5/2)2 ≈ 57, 7 m, vilket naturligtvis var mycket längre än den maximalt
till̊atna 1,7 m. Ett s̊adant fall skulle ocks̊a överskrida den maximalt till̊atna mas-
san (600 kg), i och med att denna uppskattningsvis skulle uppg̊a till 600·103

333 ≈ 1802
kg. Även om effekttätheterna skulle närma sig den mer optimistiska prestan-
dan, om cirka 0,4 kg/kW, som angavs av Litchford et al., skulle ”hög-prestanda”
förmodligen inte kunna uppn̊as. 0,4 kg/kW, det vill säga 1000

0,4 = 2, 5 kW/kg, in-
nebar att effekttätheten ökade 3

0,4 = 7, 5 g̊anger. Om samma förändring antogs
för effekttätheten med avseende p̊a volym skulle det resultera i 53 · 7, 5 ≈ 398
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kW/m3. Sammantaget skulle s̊aledes den mer optimistiskt uppskattade prestan-
dan innebära en längd av energimodulen om

600
398

π(0,5/2)2 ≈ 7, 7 m samt en massa
om 600

2,5 ≈ 240 kg. Detta innebar att även om konceptet i framtiden bedömdes
vara lovande ur massynpunkt kvarstod problemet med osäker och förmodligen
underm̊alig effekttäthet, med avseende p̊a volym.

För att förtydliga konceptutvärderingen beräknades även motsvarande längd
(av energimodulen) och massa för fall 1 ”l̊ag/medel-prestanda”, vilket innebar att
en elektrisk effekt om maximalt 6 kW skulle produceras. Detta resulterade i en
längd om 6/53

π(0,5/2)2 ≈ 0, 6 m samt en massa om 6·103

333 ≈ 18 kg.

3.1.3 Konceptval
Baserat p̊a konceptstudiens inledande konceptutvärdering, vilken avhandlas i av-
snitt 3.1.2, sammanställdes en tabell, tabell 3.3, som sammanfattade dess huvud-
sakliga slutsatser. Som tidigare nämnt avs̊ag utvärderingen endast utreda koncep-
tens effekttätheter, vilka presenteras i tabell 3.3.

Genom att studera informationen i tabell 3.3, vilken speglade resultatet av
konceptstudiens inledande konceptutvärdering, kunde framförallt tv̊a slutsatser
dras.

För det första begränsades koncepten av energimodulens maximala volym, sna-
rare än massa, eftersom de för fall 1 aldrig uppskattades ha större massor än cirka
70 kg (av maximalt till̊atna 550 kg). Volymbegränsningen var i det avseendet mer
kritisk, d̊a koncepten typiskt uppskattades resultera i längder av energimodulen
(givet diametern 500 mm) om 0,4 - 1,1 m (av maximalt till̊atna 1,4 m).

För det andra kunde konstateras att konceptet ”Öppet system inspirerat av
nukleär värmeframdrivning” var det enda som bedömdes ha n̊agon chans att,
överhuvudtaget, uppfylla ”hög-prestanda” fall 2 (fallet beskrivs närmare i av-
snitt 2.1). Relativt stor osäkerhet r̊adde dock kring vilken prestanda som kunde
förväntas av konceptet, vilket även beskrivs i tabell 3.3. Jämförelsevis liten mängd
publicerad litteratur fanns att tillg̊a och de, ibland spektakulära, koncept som des-
sa beskrev var ofta konstruerade i mycket större skala än vad som var möjligt med
avseende p̊a applikationen SAPPHIRES.

Osäkerhet var för övrigt n̊agot som genomsyrade hela konceptutvärderingen, d̊a
effekttätheterna ofta uppskattades genom medelvärden av olika effekttätheter som
kunnat härledas fr̊an olika litteraturkällor. Exempelvis beslutades konceptet Stir-
lingmotor bedömas baserat p̊a effekttätheten 81 kW/m3, vilket var ett medelvärde
mellan 36 och 125 kW/m3. Ett realiserat Stirlingmotorkoncept för användning i
SAPPHIRES skulle med andra ord lika gärna kunna prestera i enlighet med 36
eller 125 kW/m3, vilket först̊as skulle f̊a vitt skilda konsekvenser för den slutgil-
tiga konstruktionen och analysen av konceptet för energiomvandling. Dessutom
extrapolerades de härledda effekttätheterna linjärt till en skala som passade ener-
giomvandlingsfallen 1, respektive 2 och detta var först̊as ett väldigt förenklat sätt
att analysera prestandan av relativt komplexa tekniska principer.

Hur osäker konceptutvärderingen än bedömdes vara ans̊ags det änd̊a som ett
bättre underlag för konceptvalet än inget alls och ett tids- och kostnadseffektivt
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Koncept Effekttäthet Fall 1 Fall 2
Stirlingmotor 81 kW/m3 samt

140 W/kg.
Bedömdes möjligt att
uppfylla, med en re-
sulterande längd (av
energimodulen) om 0,4 m
samt en massa om 43 kg.

Kunde med största
sannolikhet inte upp-
fyllas.

Sluten turbin 53 kW/m3 samt
321 W/kg.

Bedömdes möjligt att
uppfylla, med en re-
sulterande längd (av
energimodulen) om 0,6 m
samt en massa om 19 kg.

Kunde med största
sannolikhet inte upp-
fyllas.

Peltierelement 29 kW/m3 samt
89 W/kg.

Bedömdes möjligt att
uppfylla, med en re-
sulterande längd (av
energimodulen) om 1,1 m
samt en massa om 67 kg.

Kunde med största
sannolikhet inte upp-
fyllas.

Öppet system in-
spirerat av nukleär
värmeframdrivning

467 kW/m3 samt
237 W/kg.

Bedömdes möjligt att
uppfylla, med en re-
sulterande längd (av
energimodulen) om 0,07
m samt en massa om 25
kg.

Osäkerhet r̊adde
kring den förväntade
prestandan, men
konceptet bedömdes
eventuellt kunna
uppfylla fall 2.

Magnetohydrodynamisk
energiomvandlare

53 kW/m3 samt
333 W/kg.

Bedömdes möjligt att
uppfylla, med en re-
sulterande längd (av
energimodulen) om 0,6 m
samt en massa om 18 kg.

Kunde med största
sannolikhet inte upp-
fyllas.

Tabell 3.3: En tabell som sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna av koncept-
studiens inledande konceptutvärdering (som avhandlas i avsnitt 3.1.2). Koncepten
som utvärderades presenteras i den vänstra kolumnen och mer detaljer kring dessa
utvärderingar finns beskrivna i avsnitten 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, respekti-
ve 3.1.2.5. För varje koncept härleddes ungefärliga effekttätheter, med avseende p̊a
volym och massa och dessa presenteras i kolumnen näst längst till vänster. Base-
rat p̊a effekttätheterna utvärderades sannolikheten för att koncepten skulle kunna
uppn̊a fall 1 (”l̊ag/medel-prestanda”), respektive fall 2 (”hög-prestanda”), vilka
finns beskrivna i avsnitt 2.1. Givet vilken effekt som förväntades produceras av de
respektive fallen (maximalt 6, respektive 600 kW) beräknades vilken längd (givet
diametern 500 mm) samt massa, av energimodulen, som detta skulle ge upphov
till. Resultaten av beräkningarna presenteras i de tv̊a högra kolumnerna, det vill
säga ”Fall 1”, respektive ”Fall 2”.

alternativ till att behöva nyttja tidskrävande matematisk modellering eller att kon-
struera egna prototyper. Dessutom gällde osäkerheten inte fr̊agan om koncepten
skulle klara fall 2 eller inte, utan detta stod tydligt klart för samtliga koncept utom
just ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”, vilket, som tidigare
nämnt, var det enda koncept som bedömdes ha n̊agon chans att, överhuvudtaget,
uppn̊a ”hög-prestanda”.

För att ge SAPPHIRES energiomvandlare en chans att uppfylla
”hög-prestanda”-fallet beslutades ”Öppet system inspirerat av nukleär
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värmeframdrivning” undersökas vidare i den fortsatta konceptstudien (en
konceptuell skiss för konceptet finns presenterad i figur 3.4). Att använda just
turbinteknik s̊ags dessutom som ett versatilt alternativ i och med att man
förh̊allandevis enkelt skulle kunna utöka systemet, exempelvis, med en sekundär
turbincykel som genererade elektrisk effekt (om maximalt 6 kW, enligt fall 2).
Skulle det, i ett relativt sent skede i konceptutvecklingsprocessen, visa sig att
konceptet inte skulle kunna uppn̊a ”hög-prestanda” fanns där goda möjligheter
att endast beh̊alla det sekundära, elektriska systemet och p̊a s̊a sätt fortfarande
uppfylla ”l̊ag/medel-prestanda”, fall 1.

Den fortsatta utvecklingen och definitionen av konceptet, eller, med andra ord,
den tekniska principen ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”
beskrivs i avsnitt 3.2.

3.2 Konceptiteration II
Under konceptstudiens inledande iteration, vilken beskrivs i avsnitt 3.1, beslutades
att konceptet, eller, med andra ord, den tekniska principen ”Öppet system inspi-
rerat av nukleär värmeframdrivning” borde användas för att omvandla termisk
energi, till elektrisk samt mekanisk energi, ombord p̊a SAPPHIRES.

Ytterligare en iteration av konceptgenerering, -utvärdering samt -val ge-
nomfördes dock, för att tydligare definiera och utveckla konceptet för energiom-
vandling. Detta slutgiltiga koncept avs̊ags därefter konstrueras konceptuellt, mo-
delleras och genomg̊a en slutgiltig analys, vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.3.

3.2.1 Konceptgenerering
Konceptstudiens inledande konceptval, vilket beskrivs i avsnitt 3.1.3, hade redan
dragit slutsatsen att ett ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”
borde användas för att omvandla termisk energi, till elektrisk samt mekanisk ener-
gi, ombord p̊a SAPPHIRES (en konceptuell skiss för konceptet finns presenterad
i figur 3.4). Den andra iterationen av konceptgenerering utgick s̊aledes fr̊an detta
faktum och fokuserade p̊a att lösa de delfunktioner som konceptet innefattade,
vilket visualiseras i figur 3.6.

I figur 3.6 presenteras det funktionsmedelträd som egentligen utgjorde den
andra iterationen av konceptgenerering. De olika, s̊a kallade, koncepten utgjor-
des helt enkelt av variationer av de medel som listades i funktionsmedelträdets
lägsta niv̊aer. Exempelvis kunde ett koncept innebära att vatten (vilket var syste-
mets arbetsmedium) leddes in fr̊an sidorna av energimodulen (”radiellt”), för att
trycksättas av en pump innan det delades upp i mindre ledningar för att effektivt
tillföras termisk energi. Därefter kunde vattnet expandera och lämna systemet för
att generera mekanisk effekt, medan Peltierelement arbetade parallellt för att ge-
nerera nödvändig elektrisk effekt. Elektrisk energi skulle dessutom kunna lagras
med hjälp av batterier som kopplades till systemet.

Där fanns dock inga begränsningar (förutom med avseende p̊a den maximalt
till̊atna volymen eller massan) gällande hur medlen kunde kombineras, eller hur
m̊anga olika typer av medel som kunde användas för att uträtta funktionerna.
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Figur 3.6: En grafisk representation av det funktionsmedelträd som upprättades
under konceptstudiens andra konceptgenerering. ”Öppet system inspirerat av nuk-
leär värmeframdrivning” utgjorde det s̊a kallade huvudmedlet som visas högst upp
i funktionsmedelträdet och den rödfärgade överstrykningen över energiomvand-
lingsfallet 1 (”l̊ag/medel-prestanda”) indikerade att det var fall 2, ”hög-prestanda”,
som avs̊ags uppfyllas. Under huvudmedlet listas konceptets huvudfunktioner och
därunder medel för dessa. Medlet ”Öppen turbincykel med vatten” bröts ned i yt-
terligare underfunktioner samt medel, eftersom det ans̊ags utgöra konceptets vitala
del. Det var ocks̊a det medel som skulle fälla avgörandet om energiomvandlaren
skulle kunna uppfylla ”hög-prestanda”-kravet eller inte.

Exempelvis kunde vatten ledas in i systemet b̊ade radiellt samt genom farkostens
centrumlinje, eller energilagring ske b̊ade med hjälp av batterier samt tryckacku-
mulatorer.

Det ålades den efterföljande konceptutvärderingen, som avhandlas i avsnitt
3.2.2, att utvärdera de olika medlen med avseende p̊a de utvärderingspunkter som
listas i avsnitt 3.1.2 samt hur ett slutgiltigt koncept borde konstrueras.

3.2.2 Konceptutvärdering

Konceptstudiens andra konceptgenerering, vilken beskrivs i avsnitt 3.2.1, resul-
terade i ett antal koncept för omvandling av termisk energi till elektrisk samt
mekanisk energi. Koncepten var dock, mer eller mindre, variationer av den tek-
niska principen ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”, även
kallat huvudmedel, vilket visualiseras i figur 3.6. Med andra ord och som tidigare
nämnt, utgjordes koncepten av variationer av de medel som listades i funktions-
medelträdets lägsta niv̊aer.

Konceptstudiens andra konceptutvärdering syftade s̊aledes till att utvärdera
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de olika medlen med avseende p̊a de utvärderingspunkter som listas i av-
snitt 3.1.2, nämligen (se avsnitt 3.1.2 för mer detaljerade beskrivningar av
utvärderingspunkterna):

• Effektuttag

• Dimensionskrav

• Realiserbarhet

• Verkningsgrad

• Flexibilitet

• Underh̊all

• Miljöp̊averkan

• Signatur

Konceptutvärderingen skulle i slutändan utgöra beslutsunderlag för ytterligare
ett konceptval (se avsnitt 3.2.3), som avs̊ag välja ut ett slutgiltigt koncept för
konceptuell konstruktion och sammanfattande analys.

I de här efterföljande underavsnitten beskrivs utvärderingen av samtliga me-
del, fr̊an funktionsmedelträdets (se figur 3.6) lägsta niv̊aer, vilka avs̊ag uträtta
konceptets huvudsakliga funktioner (dessa olika funktioner representerar varsitt
underavsnitt).

3.2.2.1 Termisk-elektrisk energiomvandling

Tre olika medel övervägdes för att åstadkomma termisk-elektrisk energiomvand-
ling, nämligen ”Sluten turbin med elektrisk generator”, ”Sluten, magnetohydro-
dynamisk turbin” samt ”Peltierelement” (se även figur 3.6).

Samtliga medel hade visat sig ha potential att producera tillräcklig elektrisk
effekt (per volyms- och massenhet) under konceptstudiens inledande utvärdering
(se avsnitt 3.1.2), även om de tv̊a som baserades p̊a turbinteknik bedömdes vara
n̊agot effekttätare än Peltierelement.

Peltierelement bedömdes vara fördelaktiga med avseende p̊a realiserbarhet och
underh̊all, eftersom de antogs vara relativt simpla att montera och koppla in i
det elektriska systemet samt inte innehöll n̊agra rörliga delar eller arbetsmedium.
Ytterligare en turbincykel skulle öka systemets komplexitet väsentligt, med fler
rörliga delar och komponenter, vilket förmodligen skulle försv̊ara eventuell kon-
ceptrealisering och bidra till ett mer komplext och omfattande underh̊all.

Peltierelement antogs dessutom bidra till en diskret signatur. Varken Pelti-
erelement eller turbincyklerna föruts̊ags generera n̊agra utsläpp, men avsakna-
den av rörliga delar eller flödande arbetsmedium gjorde ocks̊a att Peltierele-
ment förmodligen inte heller skulle utstr̊ala n̊agot buller eller andra ljud. Medlens
miljöp̊averkan, som antogs vara nära kopplad till deras signaturer, var p̊a samma
sätt begränsad (inget utsläpp kunde förutses), s̊a när som p̊a det eventuella bullret
vid turbincyklernas operation.
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Vad gällde verkningsgrad bedömdes dock ”Sluten turbin med elektrisk gene-
rator” samt ”Sluten, magnetohydrodynamisk turbin” ha ett övertag relativt Pel-
tierelement, eftersom Peltierelement ofta inte har högre verkningsgrad än ett par
procent (5 % [30]; se appendix C), medan turbiner, i regel, åtminstone överstiger
15 % (se appendix B). Turbinerna ans̊ags dessutom vara mer flexibla än Peltierele-
ment, eftersom deras operation till viss del var möjlig att reglera (genom att reglera
flödet av arbetsmediet), om detta av n̊agon anledning skulle vara önskvärt. Under
konceptstudiens inledande utvärdering, vilken avhandlas i avsnitt 3.1.2, bedömdes
turbincyklerna ha bättre möjligheter att leverera höga elektriska effekter, i och
med att deras effekttätheter var högre än Peltierelements. Detta var framförallt
anledningen till att turbinerna ans̊ags vara de mer flexibla alternativen, eftersom
ett högre effektuttag skulle till̊ata mer flexibel planering av SAPPHIRES energire-
surser (exempelvis kunde ett elektriskt batteri laddas snabbare).

3.2.2.2 Energilagring

Tv̊a olika medel övervägdes för att åstadkomma energilagring, nämligen ”Batteri-
er” samt ”Tryckackumulator” (se även figur 3.6).

Funktionen energilagring syftade till att tillgodose funktionskravet rörande
flexibilitet (se avsnitt 2.1), vilket innebar att SAPPHIRES skulle ges möjlighet
att planera sina operationer och arbetsuppgifter. Med avseende p̊a energilagring
premierades SAPPHIRES flexibilitet helt enkelt av en s̊a stor kapacitet (J) som
möjligt. Nyttan med respektive energityp, elektrisk eller mekanisk, för batterier,
respektive tryckackumulatorer, var dock diskutabel.

Medlet ”Tryckackumulator” byggde p̊a idén att flödet i den öppna turbincy-
keln skulle kunna användas för att bygga upp tryck i en, eller flera ackumulatorer.
SAPPHIRES skulle sedan kunna utnyttja detta lagrade tryck för att vid valfri
tidpunkt snabbt leverera mekanisk effekt. Fr̊agan var om denna ökade flexibili-
tet kunde väga upp för den komplexitet som tryckackumulatorer skulle tillföra
systemet, vilket i slutändan skulle försv̊ara realiseringen av energimodulen.

Lagring av mekanisk energi ifr̊agasattes till viss del även p̊a grund av att det
var sv̊art att se nyttan med ett överskott av den typen av energi. Elektrisk energi
var däremot n̊agot som bedömdes värdefullt för SAPPHIRES, inte minst om den
kunde lagras, med batterier, eftersom s̊a m̊anga av dess funktioner är elektriskt
drivna (se avsnitt 1.5.3). Med avseende p̊a realiserbarhet bedömdes batterier, för
lagring av elektrisk energi, dessutom vara förh̊allandevis simpla att koppla in i
systemet och med hjälp av elektroniska styrkomponenter skulle det vara möjligt att
styra vilken elektrisk energi som skulle användas direkt av SAPPHIRES funktioner
och vilken som kunde lagras för senare användning.

Medlen föruts̊ags, slutligen, inte ha n̊agon särskild p̊averkan med avseende p̊a
underh̊all, miljöp̊averkan eller signatur

3.2.2.3 Leda in kylvatten

Tv̊a olika medel övervägdes för att leda in kylvatten i energimodulen, nämligen
”Genom farkostens centrumlinje” samt ”Radiellt, fr̊an farkostens sidor” (se även
figur 3.6).
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Det handlade, med andra ord, om ett detaljmässigt konstruktionsbe-
slut som inte föruts̊ags ha n̊agra nämnvärda konsekvenser för de flesta av
utvärderingspunkterna. Att leda in kylvatten radiellt ans̊ags dock ha väsentliga
fördelar gentemot att leda in det genom farkostens centrumlinje. Det sistnämnda
skulle nämligen innebära att SAPPHIRES andra moduler (de som var monterade
längre fram relativt energimodulen) p̊averkades, eftersom kylvattnet även skulle
behöva flöda genom dessa. Om kylvattnet istället leddes in radiellt (i energimodu-
len) skulle energimodulen kunna göras helt oberoende av andra moduler, s̊a när
som p̊a elektriska kopplingar och annat gränssnitt. Detta faktum kunde möjligen
ha kopplats till konceptets realiserbarhet, vilket var en av utvärderingspunkterna.

En möjlig fördel kopplat till medlet ”Genom farkostens centrumlinje” ans̊ags
dock vara att undertrycket som skapades framför SAPPHIRES eventuellt kunde
leda till en mer effektiv framdrivning. Om ”Radiellt, fr̊an farkostens sidor” istället
valdes var det avgörande att vattnet leddes in p̊a ett s̊adant sätt att farkostens
stabilitet inte försämrades.

3.2.2.4 Kompression

Av naturliga skäl övervägdes endast ett medel för att komprimera den öppna
turbincykelns arbetsmedium, nämligen ”Pump” (se även figur 3.6).

Med ”Pump” menades n̊agon typ av vedertagen kompressionskomponent, ex-
empelvis en bent-axis- eller inline-pump1, som kunde komprimera det kylvatten
som leddes in i systemet, till ett högre tryck. Pumpen var, vilket oftast är fallet,
tänkt att drivas med en mekanisk axel och den mekaniska effekt som krävdes för
detta ans̊ags vara lämplig att extrahera fr̊an den öppna turbincykelns resulterande
uteffekt.

3.2.2.5 Energitillförsel

Tre olika medel övervägdes för att åstadkomma arbetsmediets energitillförsel,
nämligen ”Uppdelning av flöde”, ”Omledning av flöde” samt ”Kammare” (se även
figur 3.6).

Liksom ”Leda in kylvatten” (se avsnitt 3.2.2.3) ans̊ags detta röra sig om ett
detaljmässigt konstruktionsbeslut som inte föruts̊ags ha n̊agra nämnvärda konse-
kvenser ang̊aende de flesta av utvärderingspunkterna. ”Uppdelning av flöde” och
”Omledning av flöde” liknade varandra s̊a till vida att flödet av arbetsmediet skulle
delas upp i mindre ledningar, respektive ledas om för att färdas en längre sträcka.
Detta skulle i sin tur, givet en flödeshastighet, öka arbetsmediets exponeringsarea,
respektive -tid till den höga temperaturen (om maximalt 1673 K; se figur 3.6) och
möjliggöra tillförseln av tillräcklig termisk energi. Alternativet med en ”Kammare”
byggde p̊a att arbetsmediet äntrade en kammare inför energitillförseln. Arbetsme-
diet skulle därefter uppeh̊alla sig i kammaren, som tillfördes termisk energi fr̊an

1En bent-axis-pump utnyttjar en mekanisk axel i vinkel mot en, s̊a kallad, swashplatta för
att pumpa en fluid. En inline-pump utnytjar en swashplatta p̊a ett liknande sätt, men med en
rak, mekanisk axel. En inline-pumps ”raka” utförande gör att den ofta är mindre variabel än
en motsvarande bent-axis-typ. Inline-pumpar är dock, generellt, enklare i sina konstruktioner,
vilket ocks̊a medför lägre ekonomiska kostnader.
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värmekällan ombord p̊a SAPPHIRES, tills dess det uppn̊att tillräckligt hög tem-
peratur.

Sammanfattningsvis innebar samtliga medel att arbetsmediet p̊a n̊agot sätt
skulle utsättas för den höga temperatur (om maximalt 1673 K) som fanns
tillgänglig genom värmekällan ombord p̊a SAPPHIRES. Genom värmeledning
skulle detta i sin tur leda till att tillräcklig termisk energi tillfördes arbetsme-
diet. Som tidigare nämn var det sv̊art att förutse n̊agra nämnvärda konsekvenser
med avseende p̊a de flesta av utvärderingspunkterna. Realiseringen av ett energi-
tillförselsystem med en kammare tycktes dock vara mindre intuitivt än om flödet
delades upp eller leddes om. Möjligen kunde n̊agot av alternativen med ”Uppdel-
ning av flöde” eller ”Omledning av flöde” ocks̊a visat sig mer effekttätt än det
andra, men n̊agon s̊adan skillnad antogs vara försumbar i sammanhanget.

3.2.2.6 Expansion

Liksom för kompressionsfunktionen (se avsnitt 3.2.2.4) övervägdes endast ett me-
del för att expandera den öppna turbincykelns arbetsmedium, nämligen ”Munstyc-
ke/strypning” (se även figur 3.6). Medlet innebar, helt enkelt, att arbetsmediet
skulle expandera ut genom ett munstycke, för att lämna systemet och p̊a s̊a sätt
inducera en framdrivande mekanisk effekt.

Som tidigare nämnt, i avsnitt 3.2.2.4, avs̊ags pumpen drivas med en del av
denna resulterande, mekaniska effekt. För ändam̊alet bedömdes n̊agon sorts tur-
binkomponent vara tillämpbar, vilken kunde extrahera mekanisk effekt fr̊an den
öppna turbincykelns utflöde för att rotera pumpens drivande axel.

3.2.3 Konceptval
Slutligen fullbordades konceptstudiens andra iteration med ett konceptval, där
medel för konceptets samtliga funktioner fastställdes. Valet baserades p̊a den
föreg̊aende konceptutvärderingen (se avsnitt 3.2.2), där medlen hade utvärderats
med avseende p̊a utvärderingspunkterna som listas i avsnitt 3.1.2. Figur 3.7 vi-
sualiserar konceptvalet, d̊a de medel som inte avs̊ags användas för det aktuella
konceptet är överstrukna.

”Sluten turbin med elektrisk generator” beslutades användas för att
åstadkomma termisk-elektrisk energiomvandling (se även figur 3.7). Den högre
effekttäthet samt relativa flexibilitet som förknippades med medlen (se avsnitt
3.2.2.1) som byggde p̊a turbinteknik gjorde att Peltierelement till slut valdes
bort. Faktumet att konceptets huvudsakliga energiomvandlingsprincip bestod av
en öppen turbin bidrog dessutom till att en sekundär turbincykel, för att generera
elektrisk effekt, bedömdes vara lämpligt att implementera. Ang̊aende valet mellan
”Sluten turbin med elektrisk generator” och ”Sluten, magnetohydrodynamisk tur-
bin” ans̊ags den senare givetvis attraktiv i och med att elektrisk effekt genererades
utan n̊agon generator, i det fallet. Magnetohydrodynamik (MHD) bedömdes dock
inte vara lika väl beprövat eller vedertaget som det mer konventionella alternati-
vet med en elektrisk generator. Slutligen s̊ags en möjlighet att utöka det öppna
turbinsystemet och leda om en del av arbetsmediet (vatten) till en sluten turbin-
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Figur 3.7: En grafisk representation av det funktionsmedelträd som fick visu-
alisera konceptstudiens andra konceptval. ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” utgjorde det s̊a kallade huvudmedlet som visas högst upp i
funktionsmedelträdet och den rödfärgade överstrykningen över energiomvandlings-
fallet 1 (”l̊ag/medel-prestanda”) indikerade att det var fall 2, ”hög-prestanda”,
som avs̊ags uppfyllas. Under huvudmedlet listas konceptets huvudfunktioner och
därunder medel för dessa. Medlet ”Öppen turbincykel med vatten” bröts ned i
ytterligare underfunktioner samt medel, eftersom det ans̊ags utgöra konceptets
vitala del. Det genomförda konceptvalet bidrog till att vissa medel valdes ut att
uträtta konceptets funktioner. De medel som inte avs̊ags användas är, likt ”Fall
1”, överstrukna.

cykel, vilket till stor del var det som ledde till att ”Sluten turbin med elektrisk
generator” beslutades användas.

Vad gällde energilagring beslutades ”Batterier” användas för att åstadkomma
detta (se även figur 3.7). Som tidigare nämnt, i avsnitt 3.2.2.2, bedömdes elektrisk
effekt vara värdefullt för SAPPHIRES eftersom s̊a m̊anga av farkostens funktioner
är elektriskt drivna. SAPPHIRES flexibilitet (vilken beskrivs närmare i avsnitt
2.1) förmodades förbättras avsevärt om elektriska batterier kunde kopplas in i
systemet, för att temporärt lagra just elektrisk energi. Å andra sidan ans̊ags inte
nyttan av att lagra trycksatt arbetsmedium i turbincykeln väga upp för den ökade
komplexitet som implementeringen av tryckackumulatorer skulle innebära, varför
medlet ”Tryckackumulator” valdes bort.

Vidare beslutades kylvattnet (tillika den öppna turbincykelns arbetsmedium)
ledas in ”Radiellt, fr̊an farkostens sidor” (se även figur 3.7). Genom att undvika
att leda in kylvattnet genom SAPPHIRES centrumlinje p̊averkade energimodulen
resten av farkosten i mindre utsträckning (enligt diskussionen i avsnitt 3.2.2.3),
vilket ans̊ags vara mer värdefullt än ett undertryck framför SAPPHIRES som
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eventuellt kunde leda till en mer effektiv framdrivning. S̊a som avsnitt 3.2.2.3
ocks̊a beskriver var det dock av stor vikt att vattnet leddes in p̊a ett s̊adant sätt
att farkostens stabilitet inte försämrades.

För att åstadkomma arbetsmediets energitillförsel beslutades medlet ”Omled-
ning av flöde” användas (se även figur 3.7). Som tidigare nämnt, i avsnitt 3.2.2.5,
handlade valet om ett detaljmässigt konstruktionsbeslut som inte föruts̊ags ha
n̊agra nämnvärda konsekvenser ang̊aende de flesta av utvärderingspunkterna. Ett
energitillförselsystem med en ”Kammare” bedömdes dock vara mer komplext att
implementera, eftersom flödet av arbetsmediet d̊a m̊aste regleras p̊a n̊agot sätt, för
att säkerställa att arbetsmediet uppehöll sig tillräckligt länge i kammaren. ”Om-
ledning av flöde” eller ”Uppdelning av flöde” skulle istället kunnat designas p̊a
ett s̊adant sätt (tillräckligt l̊ang ledning, respektive tillräckligt m̊anga, mindre led-
ningar) att flödet ”automatiskt” uppn̊adde tillräckligt hög temperatur. Möjligen
kunde n̊agot av alternativen med ”Omledning av flöde” eller ”Uppdelning av flöde”
ocks̊a visat sig mer effekttätt, vilket ocks̊a diskuteras i avsnitt 3.2.2.5. N̊agon s̊adan,
eventuell skillnad antogs dock vara försumbar i sammanhanget och för konceptstu-
diens syften beslutades, som sagt, ”Omledning av flöde” användas för funktionen
”Energitillförsel”.

Slutligen, gällande ”Kompression” och ”Expansion” ans̊ags där endast finnas
ett, lämpligt medel för vardera funktion, nämligen ”Pump”, respektive ”Munstyc-
ke/strypning”. Medlen beskrivs n̊agot mer detaljerat i avsnitten 3.2.2.4, respektive
3.2.2.6.

Sammanfattningsvis beslutades medlen ”Sluten turbin med elektrisk genera-
tor”, ”Batterier”, ”Radiellt, fr̊an farkostens sidor”, ”Omledning av flöde”, ”Pump”
samt ”Munstycke/strypning” användas, för respektive funktion (se figur 3.7), i det
slutgiltiga konceptet för omvandling av termisk energi, till elektrisk samt mekanisk
energi, i SAPPHIRES. Hur väl konceptet skulle kunna uppfylla funktionskraven
(se avsnitt 2.1) samt prestera utifr̊an utvärderingspunkterna som listas i avsnitt
3.1.2 försöker besvaras i avsnitt 3.3.

3.3 Konceptanalys
Konceptstudiens tv̊a konceptiterationer, vilka beskrivs i avsnitten 3.1, respekti-
ve 3.2, resulterade i ett slutgiltigt koncept för omvandling av termisk energi, till
elektrisk samt mekanisk energi, i SAPPHIRES (se avsnitt 3.2.3).

Konceptet, kallat ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”,
innebar att det sjö- och, eller, havsvatten som egentligen var tänkt att utgöra
kylvatten ombord p̊a SAPPHIRES leddes in fr̊an energimodulens sidor och tryck-
sattes med hjälp av en pump. Därefter, genom att leda om flödet av arbetsmediet,
för att öka arean och exponeringstiden mot en termisk energikälla med hög tem-
peratur, skulle energi tillsättas arbetsmediet. Slutligen avs̊ags det energirika och
relativt högt trycksatta arbetsmediet till̊atas expandera ut genom ett munstycke,
för att lämna det öppna systemet och, i form av mekanisk effekt, inducera en för
SAPPHIRES framdrivande kraft. En del av den resulterande, mekaniska effekten
avs̊ags dock användas för att driva systemets tidigare nämnda pump, med hjälp
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av n̊agon sorts turbinkomponent. En del av det öppna systemets flöde var ocks̊a
tänkt att ledas in i en sekundär, sluten turbincykel. Mer specifikt avs̊ags en del av
arbetsmediet, efter energitillförseln, användas för att generera elektrisk effekt med
hjälp av en turbinkomponent, seriekopplad med en elektrisk generator. Den elekt-
riska effekten kunde därefter väljas att användas direkt, av SAPPHIRES olika
arbetsfunktioner, eller lagras i batterier.

En grov, konceptuell skiss som visar hur konceptet huvudsakligen var tänkt att
fungera presenteras i figur 3.4 och det beskrivs även närmare i avsnitt 3.2.

Konceptet var dock tvunget att analyseras närmare, med avseende p̊a de
förväntningar och krav samt utvärderingspunkter som beskrivs i avsnitten
2.1, respektive 3.1.2. Syftet med analysen var först̊as att försöka besvara de
fr̊ageställningar som listas i avsnitt 1.2.

Förutom rent logiska resonemang modellerades konceptet matematiskt (se av-
snitt 3.3.1) och konstruerades även grovt, konceptuellt (se avsnitt 3.3.2). Slutsat-
serna sammanställdes i en slutgiltig analys, vilken beskrivs i avsnitt 3.3.3.

3.3.1 Modellering
För att matematiskt modellera konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” upprättades först en tydlig systembeskrivning, vilken kret-
sade kring de termodynamiska processer som huvudsakligen utgjorde koncep-
tets funktion. Baserat p̊a den termodynamiska systembeskrivningen, vilken be-
skrivs i avsnitt 3.3.1.1, kunde konceptet sedan analyseras matematiskt genom ett
beräkningsexempel. Eftersom flera av systemets designparametrar var obestämda
genomfördes beräkningsexemplet, vilket beskrivs i avsnitt 3.3.1.2, genom att
tillräckligt m̊anga av dessa approximerades, för att matematiskt kunna analysera
konceptets prestanda.

3.3.1.1 Termodynamisk systembeskrivning

Den öppna turbincykeln, vilket var konceptets vitala del, opererade med vatten
som arbetsmedium. S̊aledes ans̊ags inte Joule-Braytoncykeln, som beskrivs i ap-
pendix B, vara lämplig att använda för att matematiskt beskriva denna del av
systemet. Istället studerades den s̊a kallade Rankinecykeln, vilken beskriver hur
vatten, i flytande form och gasform, kan användas för att omvandla energi. Cykeln
beskrivs bland annat i Yunus A. Cengels och Michael A. Boles bok Thermodyna-
mics: An Engineering Approach [9], i kapitlet Vapor and Combined Power Cycles.
Cengel och Boles redogörelser inspirerade till en visualisering av Rankinecykeln,
vilken presenteras i figur 3.8.
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Figur 3.8: En konceptuell visualisering av den termodynamiska, ideala Rankinecy-
keln. Figuren utg̊ar fr̊an mättnadskurvan (bl̊afärgad) för vatten, vilken beskriver
vid vilka temperaturer och med vilken entropi vatten best̊ar av en mättad vätska
eller gas. Visualiseringen specificerar inga absoluta tal, men skisserar änd̊a vattens
övergripande termodynamiska egenskaper. Den del av mättnadskurvan som befin-
ner sig till vänster om den kritiska punkten - det tillst̊and där vatten varken best̊ar
av vätska eller gas - visar vid vilka temperatur- och entropitillst̊and vatten utgörs
av mättad vätska. Tillst̊anden d̊a vatten utgörs av mättad gas visas p̊a samma
sätt till höger om den kritiska punkten. Ett typiskt termodynamiskt förlopp för
vatten som genomg̊ar Rankinecykeln visas i figuren med svarta linjer. Processen
markerad som 1 - 2 innebär kompression av vattnet, till ett högre tryck. Under an-
tagandet att trycket h̊alls konstant representerar processen 2 - 3 tillförsel av energi
till vattnet, vilket d̊a följer sin, s̊a kallade, tryckkurva till tillst̊andet markerat ”3”.
Arbete kan sedan extraheras fr̊an arbetsmediet genom att det till̊ats expandera (3
- 4) och återg̊a till sitt lägre, ursprungliga tryck. Slutligen kyls vattnet av, återigen
under konstant tryck, varp̊a det återf̊ar sina begynnande temperatur- samt entro-
pitillst̊and. Skapandet av figuren inspirerades av Cengel och Boles redogörelser i
Thermodynamics: An Engineering Approach [9]. Notera att varken punkten ”1”
eller ”4” nödvändigtvis m̊aste befinna sig p̊a mättnadskurvan.
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Grafiken i figur 3.8 var tänkt att beskriva den ideala Rankinecykeln och rent
konceptuellt bedömdes den ha m̊anga likheter med den Joule-Braytoncykeln som
beskrivs i appendix B. För att matematiskt modellera den öppna turbincykeln
antogs dessutom nästintill identiska antagande som de som Saravanamuttoo et al.
listar i samma appendix, nämligen:

• Kompression och expansion av arbetsmediet sker reversibelt samt adiaba-
tiskt.

• Förändringen av arbetsmediets kinetiska energi, fr̊an in- till utlopp i de
ing̊aende komponenterna, kan försummas.

• Det sker inga tryckförluster eller andra, okontrollerade läckage i systemet.

• Arbetsmediet har en enhetlig sammansättning, genom hela turbincykeln,
med konstanta värmeegenskaper och densitet.

• Massflödet av arbetsmediet är konstant, genom hela turbincykeln.

Med dessa antaganden som utg̊angspunkt innebär Rankinecykeln i princip sam-
ma processer som Joule-Braytoncykeln, vilka beskrivs i appendix B som:

• Adiabatisk kompression (1 - 2; se figur 3.8), med ett tillfört arbete W12 (J).

• Energitillförsel vid konstant tryck (2 - 3), med den tillförda energin Q23 (J).

• Adiabatisk expansion (3 - 4), med ett utfört arbete W12 + W34 (J).

• Kondensering vid konstant tryck (4 - 1), med en bortförd energi om Q41 (J).

Faktumet att konceptets turbincykel var öppen gjorde dock att en n̊agot mo-
difierad Rankinecykel tillämpades, vilken visualiseras i figur 3.9.

Figur 3.9 representerar den termodynamiska cykel som avs̊ag beskriva koncep-
tets huvudsakliga funktion, nämligen att omvandla termisk energi (Q23 i figur 3.9)
till mekanisk energi (Q41 i figur 3.9).

Mer specifikt ämnades vatten, vid atmosfärstryck (p1 = patm ≈ 101, 3 kPa) och
med en temperatur T1, ledas in i SAPPHIRES, vilket indikeras av punkten mar-
kerad ”1” i figur 3.9 (som ligger en bit till vänster om vattnets mättnadskurva).
Vattnet skulle sedan trycksättas med hjälp av systemets pump som, genom att
tillföra energin W12, höjde vattnets tryck fr̊an p1 = patm till p2 (vilket ocks̊a
resulterade i en mindre temperaturhöjning fr̊an T1 till T2). Kompressionen repre-
senteras av processen 1 - 2 i figuren 3.9 och trycket p2 antogs ocks̊a vara konstant
under nästkommande process.

Nästa process, vilken representerades av 2 - 3 i figur 3.9, innebar att vattnet
tillsattes termisk energi fr̊an värmekällan ombord p̊a SAPPHIRES med en tempe-
ratur om maximalt 1673 K. Detta skedde med hjälp av det tidigare nämnda om-
ledningen av flödet (se bland annat avsnitt 3.2.3), som designades p̊a ett s̊adant
sätt att tillräcklig energi tillfördes vattnet, under det konstanta trycket p2, för
att temperaturen T3 skulle uppn̊as. Vid det laget skulle arbetsmediet best̊a av
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Figur 3.9: En konceptuell graf av den termodynamiska cykel som huvudsakli-
gen utgjorde konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”:s
funktion. Mer specifikt beskriver de svarta linjerna, likt figur 3.8, arbetsmediets
fasförändringar, som växlar fr̊an trycksatt (atmosfärstryck) vätska, till vänster
i figuren, till överhettad gas (̊anga), till höger i figuren. Figuren utg̊ar, i likhet
med figur 3.8, fr̊an mättnadskurvan (bl̊afärgad) för vatten, vilken beskriver vid
vilka temperaturer och med vilken entropi vatten best̊ar av en mättad vätska el-
ler gas. Visualiseringen specificerar inga absoluta tal, men skisserar änd̊a vattens
övergripande termodynamiska egenskaper. Den del av mättnadskurvan som befin-
ner sig till vänster om den kritiska punkten - det tillst̊and där vatten varken best̊ar
av vätska eller gas - visar vid vilka temperatur- och entropitillst̊and vatten utgörs
av mättad vätska. Tillst̊anden d̊a vatten utgörs av mättad gas visas p̊a samma
sätt till höger om den kritiska punkten. Den termodynamiska cykelns processer
kan kortfattat beskrivas som kompression (1 - 2), energitillförsel (2 - 3), expan-
sion (3 - 4) och avkylning (4 - 1). De energiflöden (vilka ofta anges som specifika
energim̊att: J/kg) som kopplas till var och en av processerna visas även i figuren
som W12, Q23, W34, respektive Q41.

överhettad ånga, vilket indikeras av punkten markerad ”3” i figur 3.9, som ligger
en bit till höger om vattnets mättnadskurva.

Slutligen avs̊ags en del av den resulterande energin extraheras, med hjälp av
n̊agon sorts turbinkomponent, och användas för att driva systemets pump. Arbe-
tet W34 som extraherades, vilket representeras av processen 3 - 4 i figur 3.9, skulle
allts̊a vara s̊a stort att det kunde användas för att driva pumpen, det vill säga
åtminstone W34 = W12. Resterande energi, Q41, skulle användas genom att arbets-
mediet tilläts expandera ut genom ett munstycke och lämna det öppna systemet.
Denna mekanisk effekt skulle i sin tur inducera en för SAPPHIRES framdrivande
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kraft.
Som tidigare nämnt utgjordes konceptet dock även av en sekundär turbincykel,

vilken syftade till att omvandla termisk energi till elektrisk energi. Detta innebar
att antagandet om konstant massflöde fick fr̊ang̊as, eftersom den sekundära tur-
bincykeln avs̊ag använda en viss andel av massflödet efter energitillförseln (det
vill säga punkten markerad ”3” i figur 3.9) och l̊ata detta flöde expandera genom
en turbinkomponent. Expansionen ämnades utnyttja s̊a mycket av energin i ar-
betsmediet som möjligt och vattnet skulle därför till̊atas expandera tills dess det
åter hade ett tryck om psek4 = p1 = patm. P̊a s̊a sätt liknade den processen en
mer konventionella Rankinecykeln och kunde jämföras med det termodynamiska
förloppet kallat 3 - 4 i figur 3.8. Efter expansionen kunde arbetsmediet ledas till-
baka till det öppna systemets inlopp och blandas med det nya vatten som stod
inför den inledande komprimeringen (processen 1 - 2). Detta innebar att den energi
som fortfarande fanns kvar i den sekundära cykelns arbetsmedium tillfördes det
färska vatten som precis letts in i systemet, vilket inte ans̊ags vara n̊agon nack-
del. Återförseln av flödet till den öppna cykeln balanserade ocks̊a det övergripande
massflödet och det flöde av vatten som kontinuerligt leddes in i energimodulen
kunde s̊aledes ocks̊a förväntas lämna systemet i samma takt, ut genom munstyc-
ket.

Den sekundära cykelns turbinkomponent, å sin sida, utnyttjade expansionen av
arbetsmediet för att extrahera mekanisk energi som avs̊ag rotera en axel. I andra
änden var den mekaniska axeln kopplad till en elektrisk likströmsgenerator, vilken
kunde använda den roterande axelns mekaniska effekt för att generera elektrisk
likströmseffekt med en spänning om U = 300 V (för att uppfylla funktionskraven
enligt avsnitt 2.1). Den elektriska effekten kunde därefter beslutas användas direkt,
av SAPPHIRES olika arbetsfunktioner, eller lagras i batterier.

Konceptets funktion visualiserades i en konceptuell skiss, vilken gav en
lättöversk̊adlig bild över systemets flöden och huvudsakliga processer. Den kon-
ceptuella skissen presenteras i figur 3.10 och siffrorna i figuren (”1”, ”2”, ”3” och
”4”) kan kopplas till de tillst̊and i den termodynamiska cykeln som markeras med
respektive siffror i figur 3.9.
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Figur 3.10: En konceptuell skiss som översk̊adligt visar de huvudsakliga processer
och energiflöden som kopplades till konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning”. Siffrorna som finns markerade i figuren: ”1”, ”2”, ”3” och
”4”), kan kopplas till de tillst̊and i den termodynamiska cykeln som markeras
med respektive siffror i figur 3.9. Dessutom finns den termodynamiska cykelns
energiflöden, W12, Q23, W34 samt Q41, visualiserade i figuren. Energiflödet kopplat
till konceptets sekundära turbincykel inkluderas även den och finns markerad som
Wsek i figuren. Konceptets processer kan kortfattat beskrivas som kompression (1
- 2) med hjälp av en pump, energitillförsel (2 - 3) genom omledning av flödet,
expansion (3 - 4) genom en turbinkomponent, expansion ut ur det öppna systemet
(4 - 1) genom ett munstycke samt ytterligare en expansion (sek3 - sek4) genom
en sekundär turbinkomponent. Den del av massflödet som användes för den sist
nämnda expansionen, ṁsek, återfördes slutligen till det öppna systemet, i punkten
”1”. Detta massflöde, tillsammans med massflödet ut fr̊an (och in i) det öppna
systemet, ṁ34, utgjorde det totala massflödet ṁ = ṁ34 + ṁsek. Slutligen kunde
noteras att den resulterande mekaniska effekten fr̊an den sekundära turbincykeln
avs̊ags omvandlas till elektrisk effekt, med hjälp av en elektrisk likströmsgenerator,
markerad ”G” i figuren.

3.3.1.2 Matematisk analys - ett beräkningsexempel

Förutom det vattnets initiala tillst̊and, det vill säga trycket p1 = patm ≈ 101, 3
kPa samt temperaturen T1, var där inte m̊anga faktorer som begränsade energi-
omvandlarens funktion. Värmekällan ombord p̊a SAPPHIRES behöll visserligen
en temperatur om 1273 - 1673 K, med det innebar egentligen inget konkret för
vilken termisk energi som tillfördes arbetsmediet. Det stod dock klart, enligt funk-
tionsanalysen som beskrivs i avsnitt 2.1, att den öppna turbincykeln skulle kunna
producera en mekanisk effekt om maximalt Pmek = 600 kW, samtidigt som den
sekundära, slutna turbincykeln skulle kunna producera en elektrisk effekt om max-
imalt Pel = 6 kW.

För modelleringens syften antogs dock systemets energitillförsel designas p̊a
ett s̊adant sätt (det vill säga, med en tillräckligt l̊ang ledning som utsattes för
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värmekällans höga temperatur) att arbetsmediet uppn̊adde en temperatur om
åtminstone T3 = 1073 K, med andra ord 200 K kallare än värmekällans lägst
förväntade temperatur. Vidare antogs vattnet vid systemets inlopp beh̊alla en
temperatur om T1 = 283 K, vilket var ett ungefärligt medelvärde mellan de mini-
mala, respektive maximala temperaturerna 275 K och 293 K.

För att en matematisk analys, i syfte att verifiera konceptets funktion, skulle
vara möjlig krävdes dock fler kända designparametrar. Framförallt behövde syste-
mets högsta tryck, det vill säga trycket som r̊adde under processen 2 - 3 (p2 samt
p3), specificeras. Ett inte orimligt antagande ans̊ags vara att systemets pump skul-
le trycksätta arbetsmediet till p2 = p3 = 100 bar och för ändam̊alet identifierades
pumpen PPV103-56, som tillverkas av Hydac AB. Pumpens typiska arbetspunkt
innebär ett tryck om 160 bar, vid en rotationshastighet om n = 1500 RPM och
vidare har pumpen ett deplacement om D = 56, 2 cm3/rev [21]. Detta innebar ett
flöde av arbetsmediet, genom pumpen, kunde beräknas enligt ekvation 3.1.

q = n

60 ·D · 10−6 = 1500
60 · 56, 2 · 10−6 = 1, 405 · 10−3 m3/s (3.1)

Som tidigare nämnt var massflödet konstant, sett över hela systemet. Däremot
cirkulerade en viss andel av massflödet i den slutna turbincykeln, varför, exempel-
vis, flödet över pumpen var större än flödet in och ut ur systemet. I och med att
arbetsmediets densitet (och värmeegenskaper) antogs vara konstant - mer specifikt
ρ = 1000 kg/m3 - kunde systemets största massflöde beräknas enligt ekvation 3.2.

ṁ = q · ρ = 1, 405 · 10−3 · 1000 = 1, 405 kg/s (3.2)

Dessutom, med hjälp av flödet q, kunde den hydrauliska effekt, P12, som
behövdes tillföras systemet under processen 1 - 2 beräknas enligt ekvation 3.3.

P12 = ∆p · q = (100 · 105 − 101, 3 · 103) · 1, 405 · 10−3 ≈ 13908 W ≈ 14 kW (3.3)

Vidare antogs en kombinerad verkningsgrad ηpump = 0, 6 för pumpen, vilken
avs̊ag inkludera samtliga förluster fr̊an turbinkomponenten, i det öppna systemets
utlopp, till dess den mekaniska effekten (P34) omvandlats till hydraulisk effekt
(P12). Med andra ord kunde även P34 beräknas som ekvation 3.4 visar.

P34 = P12

ηpump
= 13908

0, 6 = 23180 W ≈ 23 kW (3.4)

Som tidigare nämnt, i avsnitt 3.3.1.1, innebar konceptets inledande process (1
- 2) adiabatisk kompression av arbetsmediet. Med andra ord trycksattes arbets-
mediet till p2 = 100 bar under antagandet om konstant, specifik entropi, s. Med
hjälp av tillst̊andstabeller i appendix till boken Fundamentals of Thermal-Fluid
Sciences [10], av Yunus A. Cengel et al., kunde arbetsmediets specifika entalpi, h,
före och efter kompressionen uppskattas. Tyvärr återfanns inga tillst̊and för flytan-
de vatten vid atmosfärstryck i Cengel et al.s bok, men med hjälp av en tabell [33]
p̊a National Institute of Standards and Technology:s (NIST) hemsida kunde speci-
fika entalpin och entropin av vattnet, som leddes in i systemet, approximeras som
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h1 = 42, 0 kJ/kg, respektive s1 = 0, 15 kJ/(kg· K) (vid T1 = 283 K = 10 ◦C samt
trycket 0,1 MPa, det vill säga nästintill atmosfärstryck). Eftersom entropin antogs
vara konstant under kompressionen, s2 = s1 = 0, 15 kJ/(kg· K), kunde arbetsme-
diets specifika entalpi uppskattas till h2 = 10,07+93,28

2 = 51, 675 kJ/kg [10], genom
linjärinterpolation (en linjärinterpolation mellan datapunkterna för den specifika
entropin 0,0003 kJ/(kg· K), respektive 0,2943 kJ/(kg· K)). Kompressionen inne-
bar, med andra ord, ett specifik arbete om h2 − h1 = 51675 − 42000 = 9675 J/kg,
vilket omräknat i effekt uppgick till 9675 · ṁ = 9675 · 1, 405 ≈ 13593 W, snarlik
den effekt som beräknats med hjälp av ekvation 3.3.

Nästa process (2 - 3) bestod i den tillförsel av termisk energi, Q23, som innebar
att arbetsmediet uppn̊adde en temperatur om T3 = 1073 K. Som tidigare nämnt
antogs energitillförseln ske under konstant tryck och s̊aledes kunde den specifika
entalpin samt entropin uppskattas till h3 = 4114, 5 kJ/kg, respektive s3 = 7, 4085
kJ/(kg· K) (vid temperaturen T3 = 1073 K = 800 ◦C samt trycket p3 = p2 = 100
bar = 10 MPa) [10]. Detta innebar att den specifika energin Q23 = h3 − h2 =
4114, 5 − 51, 675 ≈ 4063 kJ/kg skulle behöva tillföras arbetsmediet, vilket kunde
räknas om till en effekt, P23, enligt ekvation 3.5 och vidare bestod arbetsmediet
vid det här laget av överhettad ånga.

P23 = Q23 ∗ ṁ = 4062, 8 ∗ 1, 405 ≈ 5708 kW (3.5)

Innan arbetsmediet tilläts expandera ut ur systemet, som överhettad ånga,
skulle en turbinkomponent extrahera den effekt som krävdes för att driva systemets
pump, det vill säga P34 = 23180 W. Dessförinnan hade dessutom 10 % av mass-
flödet letts in i den slutna turbincykeln, varför processens (3 -4) aktuella massflöde
kunde beräknas som ṁ34 = 0, 9·ṁ = 0, 9·1, 405 = 1, 2645 kg/s. Det specifika arbete
som turbinen behövde extrahera uppgick s̊aledes till W34 = P34

ṁ34
= 23180

1,2645 = 18331
J/kg.

Eftersom W34 = h3 − h4 kunde den resulterande, specifika entalpin därefter
beräknas som h4 = h3 −W34 = 4114, 5 − 18, 331 ≈ 4096, 2 kJ/kg. Den öppna tur-
bincykelns slutgiltiga process (4 - 1) bestod, som tidigare nämnt, av att arbetsme-
diet expanderade ut genom munstycket och därmed inducerade en fram̊atdrivande
mekanisk effekt. All kvarvarande (specifik) energi antogs utnyttjas för ändam̊alet,
vilken ocks̊a kunde beräknas som Q41 = h4 −h1 = 4096, 2 − 42, 0 = 4054, 2 kJ/kg.
Den resulterande effekten beräknades sedan som ekvation 3.6 beskriver (massflödet
ṁ41 = ṁ34 = 1, 2645 kg/s).

P41 = Q41 ∗ ṁ41 = 4054, 2 ∗ 1, 2645 ≈ 5127 kW (3.6)

P41 utgjorde dock inte den faktiska, framdrivande, mekaniska effekten. I Ther-
modynamics: An Engineering Approach [9] diskuterar Cengel och Bole just detta
fenomen, i kapitlet Gas Power Cycles och de hävdar att mycket av energin om-
vandlas till överbliven, kinetisk energi samt bidrar till en ökad entalpi för arbets-
mediet. Cengel och Boles diskussion rör förvisso öppna gasturbiner för flygplan,
men den ans̊ags änd̊a vara tillämplig för konceptets öppna turbincykel, vilken ha-
de m̊anga likheter med ett flygplans motsvarighet. Cengel och Bole beskriver i ett
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beräkningsexempel att en termisk verkningsgrad för s̊adan framdrivning av flyg-
plan typiskt kan uppg̊a till 25 % [9]. Baserat p̊a författarnas resonemang antogs
en verkningsgrad för det aktuella konceptet om ηmek = 0, 20 (verkningsgraden
gällande vilken andel av effekten P41 som skulle resultera i en framdrivande, me-
kanisk effekt), varför den öppna turbincykelns resulterande, effektiva mekaniska
effekt kunde beräknas enligt ekvation 3.7.

Pmek = P41 · ηmek = 5127 · 0, 2 ≈ 1025 kW (3.7)

Som tidigare nämnt hade 10 % av systemets massflöde ṁ letts in i den slut-
na turbincykeln för att generera elektrisk effekt, det vill säga ṁsek = 0, 1 · ṁ =
0, 1·1, 405 = 0, 1405 kg/s. Uppdelningen av massflödet skedde efter energitillförseln
(process 2 - 3), men innan expansionen i processen 3 - 4, d̊a arbetsmediet allts̊a
bestod av överhettad ånga. Arbetsmediets specifika entalpi samt entropi, inför ex-
pansionen genom turbinen som var kopplad till en elektrisk likströmsgenerator,
uppgick s̊aledes till hsek3 = h3 = 4114, 5 kJ/kg, respektive ssek3 = s3 = 7, 4085
kJ/(kg· K). Expansionen genom turbinen (sek3 - sek4) antogs ske adiabatiskt,
s̊a som avsnitt 3.3.1.1 beskriver, vilket med andra ord betydde att entropin var
konstant under processen: ssek4 = ssek3 = 7, 4085 kJ/(kg· K). Expansionen an-
togs vidare ske tills dess arbetsmediet återigen befann sig under atmosfärstryck,
vilket innebar att psek4 = p1 = patm ≈ 0, 1 MPa. Efter expansionen skulle arbets-
mediet fortfarande utgöras av överhettad ånga och, återigen, med hjälp av till-
st̊andstabellerna i Yunus A. Cengel et al.s bok kunde arbetsmediets resulterande,
specifika entalpi approximeras som hsek4 = 2675, 8 kJ/kg [10] (en approximation
med hjälp av datapunkten för den specifika entropin 7,3611 kJ/(kg· K), vid tryc-
ket 0,1 MPa). Tillst̊andstabellen visade ocks̊a att arbetsmediets temperatur borde
uppg̊a till drygt 100 ◦C, det vill säga 373 K, efter expansionen, varp̊a det avs̊ags
återföras till den öppna turbincykeln (punkten markerad ”1” i figurerna 3.9 samt
3.10).

Slutligen kunde det specifika arbete som utfördes av turbinkomponenten, i den
slutna turbincykeln, beräknas som Wsek = hsek3 − hsek4 = 4114, 5 − 2675, 8 =
1438, 7 kJ/kg, vilket motsvarade den effekt som beräknas i ekvation 3.8.

Psek = Wsek · ṁsek = 1438, 7 · 0, 1405 ≈ 202 kW. (3.8)

För modelleringens syften antogs en total, elektrisk verkningsgrad ηel = 0, 7,
vilken avs̊ag specificera den andel av den slutna turbincykelns resulterande me-
kaniska effekt (Psek) som kunde omvandlas till elektrisk effekt, med hjälp av den
elektriska likströmsgeneratorn. Konceptets effektiva, elektriska effekt beräknades
s̊aledes enligt ekvation 3.9.

Pel = Psek · ηel = 202 · 0, 7 ≈ 141 kW (3.9)

Konceptets resulterande effekter, Pmek samt Pel, kunde slutligen användas
för att beräkna en total verkningsgrad, för konceptets funktion. Baserat p̊a den
tillförda, termiska effekten, P23, kunde verkningsgraden mer specifikt beräknas
enligt ekvation 3.10.
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η = Pmek + Pel
P23

= 1025 + 141
5708 = 1166

5708 ≈ 0, 204 = 20, 4 % (3.10)

3.3.2 Konceptuell konstruktion
För att verifiera konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” ytterligare konstruerades det även grovt, konceptuellt,
med hjälp av det datorbaserade designverktyget (CAD; engelska: computer-aided
design) SolidWorks.

Den konceptuella konstruktionen tog endast hänsyn till de ing̊aende kompo-
nenternas volym och topologi, det vill säga hur komponenterna skulle monteras
relativt varandra i energimodulen. Vidare inkluderades endast de komponenter
som bedömdes vara vitala för konceptets funktion, vilka samtliga kan urskiljas
i figur 3.10. Förutom den skyddande cylinder som utgjorde energimodulen (vars
maximala längd, om 1700 mm, respektive diameter, om 500 mm, bland annat
finns angivna i figur 3.7) inkluderades mer specifikt följande komponenter i den
konceptuella konstruktionen:

• Pump

• Turbinkomponenter

• Elektrisk likströmsgenerator

• Värmeväxlare för energitillförsel

• Munstycke

• Ledningar

• Batterier

Som tidigare nämnt, i avsnitt 3.3.1, föreslogs pumpen PPV103-56 användas,
vilken tillverkas av Hydac AB. Enligt tillverkarens uppgifter mäter pumpens
ytterm̊att 232, 0 · 236, 0 · 321, 5 mm [21], det vill säga en total volym om
232,0·236,0·321,5

106 ≈ 17, 6 L (liter).
För att uppskatta ungefärliga volymer för systemets turbinkomponenter skulle

den effekttäthet som härletts under konceptstudiens inledande konceptutvärdering
(vilket beskrivs i avsnitt 3.1.2.2), om 53 kW/m3, kunnat utnyttjas. Den ef-
fekttätheten var dock en grov approximation, baserad p̊a publicerad litteratur
om slutna turbiner och dessa inkluderade i regel kompletta turbinsystem och in-
te uteslutande själva turbinkomponenterna. S̊aledes antogs en s̊adan effekttäthet
förmodligen innebära en grav överskattning i sammanhanget.

För den konceptuella konstruktionens syften beslutades istället en effekttäthet
baserad p̊a pumpen PPV103-56 tillämpas. Detta grundades p̊a uppfattningen att
pumpar och turbiner till viss del likar varandra, p̊a ett konceptuellt plan, d̊a b̊ada
typerna av komponenter relaterar till n̊agon slags omvandling mellan energin i
ett flöde (hydraulisk energi) och mekanisk energi. Enligt tillverkaren innebär en
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normal arbetspunkt att pumpen PPV103-56 opererar med en effekt om 25 kW [21].
Pumpens, sedan tidigare beräknade, volym om 17,6 L fick s̊aledes till följd att en
effekttäthet om 25

17,6 ≈ 1, 420 kW/L = 1420 kW/m3 kunde beräknas.
Baserat p̊a effekttätheten 1420 kW/m3 kunde konceptets tv̊a turbinkomponen-

ter dimensioneras. Turbinen kopplad till den elektriska likströmsgeneratorn skulle
leverera en tillräcklig mekanisk effekt för att generatorn, i slutändan, skulle kunna
producera en elektrisk effekt om 6 kW. Med hjälp av den elektrisk verkningsgrad
som specificerades under den matematiska analysen (se avsnitt 3.3.1.2), ηel = 0, 7,
kunde den mekaniska effekten beräknas som 6

ηel
= 6

0,7 ≈ 8, 6 kW. Detta innebar
att turbinkomponentens volym kunde beräknas som 8,6

1420 ≈ 6, 1 ·10−3 m3 = 6, 1 L.
Vidare, under antagandet att turbinen var cylinderformad, med en längd-diameter-
kvot 2:1 beräknades dess diameter och längd som (cirka) 0,157 m, respektive 0,314
m.

Systemets andra turbinkomponent, vilken var tänkt att förse pumpen med
tillräcklig mekanisk effekt, konstruerades p̊a samma sätt. Enligt den tidigare ge-
nomförda matematiska modelleringen, som beskrivs i avsnitt 3.3.1.2, innebar en
resulterande mekanisk uteffekt, fr̊an den öppna turbincykeln, om Pmek ≈ 1025 kW
(se ekvation 3.7) att pumpen var tvungen att förses med P34 ≈ 23 kW (se ekva-
tion 3.4). Under antagandet att dessa tv̊a mekaniska effekter förhöll sig linjärt till
varandra skulle det innebära att den nödvändiga mekaniska uteffekten om 600 kW
(enligt funktionsanalysen som beskrivs i avsnitt 2.1) krävde att turbinkomponen-
ten extraherade 600 23

1025 ≈ 13, 5 kW innan arbetsmediet kunde expandera ut ur
den öppna turbincykeln. S̊aledes kunde turbinkomponentens volym beräknas som
13,5
1420 ≈ 9, 5 · 10−3 m3 = 9, 5 L. Med hjälp av tidigare nämnda längd-diameter-kvot
(2:1) beräknades slutligen ocks̊a dess diameter och längd som (cirka) 0,182 m,
respektive 0,364 m.

För att leverera den elektriska effekten om 6 kW (omvandling fr̊an meka-
nisk effekt) enligt ”hög-prestanda”-fallet, som beskrivs i avsnitt 2.1, identifie-
rades en elektrisk likströmsgenerator som tillverkas av Polar Power Inc. Lik-
strömsgeneratorn kan hantera elektriska spänningar upp till 500 V, vilket upp-
fyllde det sedan tidigare specificerade kravet om 300 V och enligt tillverkaren
mäter generatorns diameter och längd 356 mm, respektive 126 mm [36]. En total
volym kunde s̊aledes beräknas som π( 356

2 )2 · 126 · 10−6 ≈ 12, 5 L.
Vad gällde systemets värmeväxlare, som avs̊ag förse arbetsmediet med den ter-

miska energin, kunde ingen lättillgänglig information identifieras. Även fast denna
komponent ans̊ags vara en central del av konceptets funktion s̊a fick dess dimen-
sioner uppskattas godtyckligt, vilket ocks̊a skedde för munstycket och systemets
ledningar.

Samtliga komponenter och deras respektive, tänkta topologi presenteras i fi-
gur 3.11. Mer specifikt presenterar figuren konceptets slutliga konceptuella kon-
struktion, vilken, som tidigare nämnt, byggts upp med hjälp av CAD-verktyget
SolidWorks.
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(a) Den konceptuella konstruktionen av konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” sett ur en tredimensionell sidvy.

(b) Den konceptuella konstruktionen av konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” sett ur en tredimensionell sidvy.
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(c) Den konceptuella konstruktionen av konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” sett tv̊adimensionellt fr̊an sidan.

Figur 3.11: En grafisk presentation av den konceptuella konstruktionen av kon-
ceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”. Konstruktio-
nen planerades med hjälp av det datorbaserade designverktyget (CAD; engelska:
computer-aided design) SolidWorks, vilket användes för att generera de tredimen-
sionella modeller som visas i figuren. Konceptets ing̊aende komponenter angavs
olika färger för att enkelt kunna särskilja dem. Närmare bestämt presenteras pum-
pen i bl̊att, värmeväxlaren i rött, turbinkomponenten i den öppna turbincykeln i
mörkbrunt, turbinkomponenten i den slutna turbincykeln i ljusbrunt, den elekt-
riska likströmsgeneratorn i gult, munstycket i lila och ledningar i gr̊att. Diverse
mekaniska delar behövde dessutom inkluderas, för att koppla ihop vissa komponen-
ter och dessa visas i svart, i figuren. Den skyddande cylinderform som avgränsade
energimodulen inkluderas även den och dess innerm̊att motsvarar den maxima-
la längd, om 1700 mm, respektive diameter, om 500 mm som specificerats under
konceptstudiens funktionsanalys (vilken beskrivs i avsnitt 2.1). Kapseln visas dock
som transparent för att göra samtliga komponenter väl synliga.
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Som synes, i figur 3.11, inkluderades inte batterierna i den konceptuella kon-
struktionen som uppfördes med hjälp av SolidWorks. Avsikten var istället att mon-
tera s̊a mycket batterier som möjligt i energimodulen, vilket först̊as berodde p̊a hur
stor volym som fanns tillgänglig efter det att resterande komponenter passats in.
P̊a s̊a sätt hoppades den tillgängliga, elektriska energilagringskapaciteten kunna
maximeras.

Med hjälp av SolidWorks s̊a kallade ”Mass Properties”-verktyg kunde kompo-
nenternas (pump, turbinkomponenter, elektrisk likströmsgenerator, värmeväxlare,
munstycke, ledningar och mekaniska delar) sammanlagda volym beräknas som
0,0601 m3. S̊aledes kunde den volym som teoretiskt sätt var möjlig att fylla ut
med batterier, Vbatt, i sin tur beräknas enligt ekvation 3.11.

Vbatt = 1, 7 · π(0, 5
2 )2 − 0, 0601 ≈ 0, 2737 m3 (3.11)

3.3.3 Analys
Modelleringen (se avsnitt 3.3.1) och den konceptuella konstruktionen (se avsnitt
3.3.2) av konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning” be-
kräftade att det möjligen skulle kunna uppfylla energiomvandlingsfallet 2, även
kallat ”hög-prestanda”, s̊a som det beskrivs i avsnitt 2.1.

S̊a som avsnitt 2.1 beskriver innebar ”hög-prestanda” att termisk energi, fr̊an
en värmekälla ombord p̊a SAPPHIRES, skulle kunna omvandlas (maximal kapa-
citet) till 6 kW elektrisk effekt (med en elektrisk spänning om 300 V) samt 600 kW
mekanisk effekt. Det beräkningsexempel som presenteras i avsnitt 3.3.1.2 indikera-
de att konceptet hade möjlighet att uppfylla detta, genom att använda en öppen,
respektive sluten turbincykel. Mer specifikt visade analysen, genom att anta vissa
designparametrar för konceptets funktion, att ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” möjligen skulle kunna leverera elektriska samt mekaniska ef-
fekter om Pel = 141 kW (se ekvation 3.9), respektive Pmek = 1025 kW (se ekvation
3.7), vilket allts̊a uppfyllde kraven för ”hög-prestanda”.

Den konceptuella konstruktionen, som avhandlas i avsnitt 3.3.2, bekräftade å
sin sida att konceptet möjligen kunde rymmas inom de dimensionbegränsningar
som, ocks̊a dem, specificeras i avsnitt 2.1. Det t̊al att upprepas att konstruktionen
byggde p̊a relativt grova, volymmässiga uppskattningar och att komponenter p̊a
den kommersiella marknaden antogs kunna användas för konceptets syften. Base-
rat p̊a den tillgängliga kunskap som kunnat förvärvas under konceptstudien samt
via externa källor genomfördes änd̊a en s̊a precis konceptuell konstruktion som
möjligt, vilken visade att konceptets vitala komponenter borde kunna rymmas in-
om den skyddande cylinder som var tänkt att utgöra SAPPHIRES energimodul
(med en maximal längd samt diameter om 1700 mm, respektive 500 mm).

Konceptets elektriska batterier inkluderades inte som en egen komponent i
den konceptuella konstruktionen. Avsikten var istället, vilket även nämns i avsnitt
3.3.2, att montera s̊a mycket batterier som möjligt i energimodulen, vilket först̊as
berodde p̊a hur stor volym som fanns tillgänglig efter det att konceptets resterande
komponenter passats in. Den konceptuella konstruktionen visade sedermera att
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Vbatt = 0, 2737 m3 (se ekvation 3.11) teoretiskt sett var tillgängligt för utfyllnad
av batterier.

Som tidigare nämnt avhandlas den konceptuella konstruktionen i avsnitt 3.3.2,
men dess resultat visas även p̊a ett övergripande sätt i figur 3.11, där tredimensio-
nella modeller av konceptet, som skapats med hjälp av SolidWorks, presenteras.

Konceptets realiserbarhet hade, å sin sida, försökt vägas in vid konceptstu-
diens andra, mer detaljerade konceptutvärdering och konceptval (vilka beskrivs
i avsnitten 3.2.2, respektive 3.2.3). Exempelvis hade valet att använda en sluten
turbincykel med vatten som arbetsmedium, för att generera elektrisk effekt, del-
vis motiverats med en förmodad förbättring av realiserbarhet. Det huvudsakliga
alternativet, ”Sluten, magnetohydrodynamisk turbin”, ans̊ags i det avseendet inte
vara lika väl beprövat eller vedertaget. P̊a samma sätt beslutades att energilag-
ring med hjälp av en tryckackumulator inte borde användas, just för att den ökade
komplexiteten och försv̊arandet vid en eventuell realisering inte bedömdes vägas
upp av fördelarna med att lagra trycksatt arbetsmedium i systemet.

Hur väl det slutgiltigt definierade konceptet ”Öppet system inspirerat av nuk-
leär värmeframdrivning” skulle g̊a att realisera var sv̊art att spekulera kring. Fak-
tumet att m̊anga av systemets komponenter kunnat identifieras p̊a den kommersi-
ella marknaden b̊adade dock gott i avseendet. Tekniska system baserade p̊a energi i
överhettad ånga är dessutom väl beprövade för andra applikationer s̊a som ånglok
och ångfartyg, vilka dock sällan begränsas av samma dimensionskrav som det
aktuella konceptet.

Den enda, n̊agorlunda tillförlitliga, möjligheten att f̊a mer kunskap kring kon-
ceptets realiserbarhet bedömdes vara att bygga en eller flera enklare prototyper
av systemet, eller delsystem och p̊a s̊a sätt utreda hur väl det skulle kunna fun-
gera i praktiken. Framförallt ans̊ags där finnas stor osäkerhet kopplat till syste-
mets värmeväxlare, vilken enligt konceptstudiens matematiska analys (se avsnitt
3.3.1.2) skulle behöva leverera termisk effekt till arbetsmediet om flera megawatt
(MW) (se exempelvis ekvation 3.5).

Gällande konceptets verkningsgrad visade samma matematiska analys att en
verkningsgrad om η = 20, 4 % (se ekvation 3.10) skulle kunna förväntas. Analysen
byggde, som tidigare nämnt, dock p̊a vissa antaganden vad gällde arbetspunkt
(s̊a som arbetstryck) och komponenters verkningsgrader, varför ett stort m̊att
av osäkerhet först̊as ans̊ags vara kopplat till den specifika procentsatsen. Om en
verkningsgrad om cirka 20,4 % änd̊a antogs vara rimlig kunde konstateras att
den var högre än ett typiskt Peltierelement (5 % [30]), men lägre än, exempelvis,
en typisk dieselmotor (25 - 40 % [16]). Konceptet bedömdes med andra ord inte
vara särskilt framst̊aende med avseende p̊a dess verkningsgrad. Eftersom den ma-
tematiska analysen änd̊a visat att konceptet möjligen skulle kunna leverera den
nödvändiga effekten, s̊ags detta som ett mindre problem, som eventuellt skulle
kunna åtgärdas eller försöka förbättras om tillfälle gavs.

Med avseende p̊a flexibilitet ans̊ags konceptet dock ha sina fördelar. Uppdel-
ningen av massflödet (som beskrivs närmare i avsnitt ) kunde bland annat tänkas
regleras, för att p̊a s̊a sätt styra hur mycket mekanisk, respektive elektrisk ef-
fekt som producerades. I vissa fall kunde det dessutom vara fördelaktigt att ställa
ned b̊ada cyklernas effektproduktioner, exempelvis om värmekällan var tänkt att
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minska i sin intensitet (värmekällan i SAPPHIRES är, som avsnitt 2.1 beskriver,
variabel). En annan komponent som kunde tänkas göras reglerbar var konceptets
pump. Pumpen skulle exempelvis kunna reglera systemets arbetstryck, vilket i sin
tur antogs göra konceptet mer effektivt (högre verkningsgrad) vid fler typer av
arbetspunkter.

Konceptets möjligheter att lagra elektrisk energi var ocks̊a avgörande för dess
flexibilitet. Som tidigare nämnt hade den konceptuella konstruktionen visat att
Vbatt = 0, 2737 m3 teoretiskt sett fanns tillgängligt för batterier. Om, exempel-
vis, den väl vedertagna batteritypen litium-jon beslutades användas, kunde ener-
gitätheten 359 Wh/L = 359 ·3600 ·1000 = 1202400000 J/m3 = 1292, 4 MJ/m3 [51]
sedermera användas för att beräkna en total energilagringskapacitet. Mer specifikt,
under antagandet att cirka hälften av volymen Vbatt praktiskt taget skulle kunna
användas för att inhysa litium-jon-batterier, kunde energilagringskapaciteten, C,
beräknas enligt ekvation 3.12.

C = 1292, 4 · Vbatt2 = 1292, 4 · 0, 2737
2 ≈ 176, 9 MJ (3.12)

Oavsett om just litium-jon-batterier beslutades användas i den aktuella energi-
modulen eller inte, berodde konceptets och i förlängningen SAPPHIRES flexibilitet
av den tillgängliga energilagringskapaciteten, C samt hur snabbt dess energitill-
st̊and (vilken energi som faktiskt fanns lagrad) kunde förändras; det vill säga med
vilken effekt J/s = W batterierna kunde laddas, respektive laddas ur. Denna effekt
berodde först̊as av konceptets förm̊aga att leverera elektrisk effekt, men sannolikt
skulle den ocks̊a begränsas av fysiska begränsningar kopplade till den valda bat-
teritypens kemiska sammansättning och konstruktion.

Slutligen analyserades konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” med avseende p̊a underh̊all, dess signaturbidrag samt
miljöp̊averkan. De faktorer som huvudsakligen ans̊ags ha n̊agon p̊averkan rörande
dessa omständigheter kunde nämligen kopplas till konceptets rörliga delar och
arbetsmedium. Att använda sjö och, eller havsvatten som arbetsmedium ans̊ags
först̊as riskera leda till ett väldigt omfattande och möjligen komplext underh̊all
av konceptet. Framförallt s̊ags risker i ljuset av eventuell korrosion och andra
slitningar p̊a grund av oönskade gas-fluid-sammansättningar av vatten som kan
förekomma i ångturbincykler. Dessutom skulle eventuella salter i arbetsmediet
riskera fällas ut vid uppvärmning och d̊a p̊a olika sätt kunna skada systemets
komponenter. Konceptets rörliga delar (pump, turbinkomponenter, generator och
s̊a vidare) s̊ags självklart även som en negativ faktor med avseende p̊a underh̊all,
eftersom rörelse av mekaniska delar, närmast per definition, innebär slitningar och
risk för utmattning, som m̊aste hanteras under konceptets livslängd (och för att
förlänga konceptets livslängd).

De rörliga delarna och konceptets hantering av arbetsmediet (vatten) ans̊ags,
som sagt, ocks̊a vara de omständigheter som huvudsakligen bidrog till konceptets
miljöp̊averkan och signatur. Mer specifikt antogs de rörliga delarna utstr̊ala n̊agon
form av buller vid användning vilket, förutom själva signaturen i sig, riskerade
p̊averka den marina miljö i vilken SAPPHIRES var tänkt att operera. En annan
form av utsläpp var det kraftigt uppvärmda vatten som var tänkt att expandera ut
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ur konceptets öppna turbincykel (vilket utgjorde konceptets resulterande mekanis-
ka effekt). Även detta fenomen antogs kunna f̊a konsekvenser för den omgivande
marina miljön och var självklart n̊agot som skulle bidra till en tydligare signatur
för SAPPHIRES.

SAPPHIRES signatur ans̊ags dock vara möjlig att p̊averka i det avseendet,
med hjälp av den reglerbarhet som diskuteras i det här avsnittet. Med andra ord,
genom att reglera systemet s̊a att en mindre mängd massflöde skickades ut ur den
öppna turbincykeln skulle det ocks̊a innebära en mer dämpad signatur. Nackdelen
var först̊as att konceptet d̊a skulle generera mindre mekanisk effekt och s̊aledes bor-
de en avvägning mellan just mekanisk, framdrivande effekt och signatur beaktas.
Dessutom, om konceptet reglerades p̊a ett s̊adant sätt att den mekaniska effekten
minskade medan värmekällan fortfarande producerade samma, höga termiska ef-
fekt skulle detta leda till att konceptets verkningsgrad försämrades. Till viss del
skulle den slutna turbincykeln möjligen kunna ta tillvara p̊a den överblivna termis-
ka effekten, men den bedömdes änd̊a inte ha tillnärmelsevis samma effektkapacitet
som dess öppna motsvarighet, eftersom komponenterna snarare skulle designas för
att leverera den maximala elektriska effekten om 6 kW. S̊aledes bedömdes ytterli-
gare en avvägning, mellan snabb reglering och verkningsgrad, vara tillämplig, där
värmekällans dynamik (vilken beskrivs i avsnitt 2.1) i slutändan ans̊ags vara den
begränsande faktorn.

Sammanfattningsvis ans̊ags konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” vara det bästa sättet att omvandla termisk energi till elekt-
risk samt mekanisk energi i SAPPHIRES, enligt ”hög-prestanda”-fallet, som det
beskrivs i avsnitt 2.1. Enligt konceptstudiens inledande utvärdering (som beskrivs
i avsnitt 3.1.2) var konceptet dessutom det enda som hade möjlighet att uppfyl-
la ”hög-prestanda”, där kravet p̊a att mekanisk effekt om 600 kW skulle kunna
levereras blev begränsande för samtliga av koncepten.

Tillsammans med den nya typen av energikälla ombord p̊a SAPPHIRES,
som var tänkt att kunna leverera termisk effekt, med hög temperatur, under
en väsentligt mycket längre tid än farkostens nuvarande litium-polymer-batterier
(se även avsnitt 1.5.3), bedömdes konceptet leda till en ökad uth̊allighet för
SAPPHIRES.

3.4 Resultat
Konceptstudien visade att ett koncept baserat p̊a ett ”Öppet system inspirerat
av nukleär värmeframdrivning”, med vatten som arbetsmedium, föreföll vara det
bästa sättet att omvandla termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi i
SAPPHIRES.

Mer specifikt visade beräkningsexemplet i avsnitt 3.3.1.2 att konceptet möjligen
skulle kunna producera mekanisk och elektrisk effekt om Pmek = 1025 kW (se ekva-
tion 3.7, respektive Pel = 141 kW (se ekvation 3.9), givet vissa antaganden kring
dess funktion och utvalda designparametrar. Dessutom visade den konceptuella
konstruktionen i avsnitt 3.3.2 att konceptet verkar rymmas inom de dimensions-
begränsningar som specificeras i avsnittet 2.1, nämligen diametern och längden
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500 mm, respektive 1700 mm.
Konceptstudien innefattade även fler typer av koncept, men dessa valdes bort,

framförallt, under det inledande konceptvalet (se avsnitt 3.1.3) p̊a grund av att
de inte bedömdes ha möjlighet att uppfylla s̊a kallad ”hög-prestanda”, som hu-
vudsakligen innebar att mekanisk effekt om 600 kW skulle kunna levereras. Om
”l̊ag/medel-prestanda” istället hade övervägts, vilket inte krävde n̊agon mekanisk
uteffekt, fanns där fler möjliga koncept, s̊a som ”Stirlingmotor” eller ”Peltiere-
lement”. Fysiskt sett visade konceptstudiens inledande konceptutvärdering (som
beskrivs i avsnitt 3.1.2) att koncepten huvudsakligen begränsades av de maximala
dimensioner, snarare än massor, som fastställts för de olika energiomvandlingsfal-
len (dessa beskrivs närmare i avsnitt 2.1).

Sammanfattningsvis, tillsammans med den nya typen av energikälla ombord p̊a
SAPPHIRES, som var tänkt att kunna leverera termisk effekt, med hög tempera-
tur, under en väsentligt mycket längre tid än farkostens nuvarande litium-polymer-
batterier (se även avsnitt 1.5.3), bedömdes slutligen konceptet ”Öppet system in-
spirerat av nukleär värmeframdrivning” kunna leda till en ökad uth̊allighet för
SAPPHIRES.



Kapitel 4

Diskussion

Kapitlet sammanfattar rapportens resultat och diskuterar dess relevans samt vad
de eventuellt skulle kunna bidra med för framtida studier.

4.1 Analys
Det koncept, ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”, rapporten
identifierar som det bästa för att omvandla termisk energi till elektrisk samt me-
kanisk energi i SAPPHIRES väljs, som tidigare nämnt, framförallt ut p̊a grund
av dess förmodade förm̊aga att utveckla relativt hög mekanisk effekt. Som, bland
annat, avsnitt 3.3 beskriver utgörs denna mekaniska effekt dock av ett massflöde,
best̊aende av konceptets energirika arbetsmedium, vilket till̊ats expandera ut ge-
nom ett munstycke. Den typen av mekanisk effekt bedöms i princip endast kunna
användas till framdrivning av SAPPHIRES och det är mot bakgrund av detta som
nyttan av konceptet m̊aste ses.

Om n̊agon annan form av mekanisk effekt skulle önskas, exempelvis via en
roterande, mekanisk axel, bedöms det utvalda konceptet inte prestera lika väl.
I det hypotetiska fallet med en mekanisk axel skulle man kunna tänka sig göra
den öppna turbincykeln sluten och utnyttja all energi i arbetsmediet för expansion
genom en turbinkomponent. Med tanke p̊a den effekttäthet för turbinkomponen-
ter som antogs under den konceptuella konstruktionen, i avsnitt 3.3.2, om 1420
kW/m3, skulle detta dock innebära volymsmässiga problem eftersom 600 kW ska
kunna levereras (undantaget eventuella verkningsgrader), för att uppfylla s̊a kal-
lad ”hög-prestanda”. Mer specifikt kan en s̊adan turbinkomponent uppskattas till
en volym om 600

1420 ≈ 0, 42 m3, vilket är större än energimodulens totala, maximalt
till̊atna volym om π( 0,5

2 )2 · 1, 7 ≈ 0, 33 m3 (se avsnitt 2.1. Att ett s̊adant typ av
koncept, baserat p̊a en sluten turbincykel, förmodligen inte klarar av att levere-
ra tillräcklig mekanisk effekt, enligt ”hög-prestanda”, kunde dock redan förutses
under den konceptutvärdering samt det konceptval som beskrivs i avsnitten 3.1.2,
respektive 3.1.3 (se framförallt tabell 3.3).

Om mekanisk effekt inte bedöms vara nödvändig skulle ett koncept för ener-
giomvandling, ombord p̊a SAPPHIRES, istället kunna fokuseras mot att uppfylla
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s̊a kallad ”l̊ag/medel-prestanda”. ”L̊ag/medel-prestanda” innebär, som avsnitt 2.1
ocks̊a beskriver, att endast elektrisk effekt, om maximalt 6 kW, behöver levereras.
Där finns dock förväntningar, vilka uttrycks i avsnittet 2.1, om att detta bör kunna
uppfyllas med en n̊agot kortare (1,4 m) och lättare (550 kg) energimodul, jämfört
med fallet ”hög-prestanda”. ”L̊ag/medel-prestanda” bedöms i vart fall förbättra
möjligheterna att använda fler av de ursprungliga koncepten, som beskrivs i av-
snitt 3.1.1, eftersom dessa framförallt begränsades med avseende p̊a kravet om
levererad mekanisk effekt (se bland annat tabell 3.3).

Exempelvis skulle ett koncept likt det s̊a kallade ”Stirlingmotor”, vilket be-
skrivs i avsnitt 3.1.1.1, kunna tänkas användas. Ett s̊adant koncept bedöms i sin
tur vara möjligt att göra tystare (mer diskret signatur med avseende p̊a buller) än
det som nu valts och dessutom borde graden av underh̊all vara mindre eftersom
en Stirlingmotor opererar med en gas, istället för fluid, som arbetsmedium och
är n̊agot simplare i sin konstruktion. Slutligen kan man även spekulera kring om
ett koncept baserat p̊a en Stirlingmotor skulle kunna leda till en högre verknings-
grad. I, bland annat, appendix A nämns ju förhoppningen om att Stirlingmotorer
möjligtvis skulle kunna uppn̊a samma termiska verkningsgrad som en ideal Car-
notcykel, n̊agot författaren Allan J. Organ, i sin tur, dock bestämt förnekar [35].

Givet fortsatta framsteg inom materialforskningen (vilket diskuteras kortfat-
tat i avsnitt 2.2.1) skulle Peltierelement möjligtvis ocks̊a kunna tillämpas för att
leverera elektrisk effekt enligt ”l̊ag/medel-prestanda”. Som den inledande koncep-
tutvärderingen i avsnitt 3.1.2 beskriver skulle ett koncept baserat p̊a Peltierele-
ment, rent teoretiskt, faktiskt kunna uppfylla ”l̊ag/medel-prestanda” ombord p̊a
SAPPHIRES. De termoelektriska elementen skulle dock ta upp större delen av
energimodulens volym i ett s̊adant fall och det bedöms i slutändan föga troligt att
ett realiserbart koncept faktiskt skulle kunna konstrueras. Den termoelektriska
tekniken beskrivs dessutom, genomg̊aende, som ineffektiv, med avseende p̊a sin,
ofta l̊aga, termiska verkningsgrad (se bland annat appendix C), men samtidigt ses
m̊anga potentiella fördelar, givet de tidigare nämnda framstegen inom bland annat
materialforskningen. Mer specifikt anses ett koncept likt det s̊a kallade ”Peltierele-
ment” (se avsnitt 3.1.1.3) kunna konstrueras för att vara mycket tystg̊aende (mer
diskret signatur med avseende p̊a buller), eftersom det i princip inte inneh̊aller
n̊agra rörliga delar. Fr̊anvaron av rörliga delar och faktumet att ett s̊adant kon-
cept inte behöver använda sig av n̊agot arbetsmedium gör att det ocks̊a skulle
kunna vara nästintill underh̊allsfritt.

Å andra sidan är jämförelserna mellan det valda konceptet och ”Stirlingmotor”,
respektive ”Peltierelement” inte riktigt rättvisa eftersom ”Öppet system inspirerat
av nukleär värmeframdrivning” faktiskt skulle kunna leverera en hög mekanisk
effekt, om 600 kW. Man kan nämligen hävda att det bör ses i ljuset av att alla
maskiner som ska producera s̊a pass höga effekter kommer generera buller och
bidra till en mindre diskret signatur, p̊a olika sätt. Dessutom är det nästa lika
säkert s̊a att s̊adana effektfulla maskiner kräver en högre grad av underh̊all, jämfört
med mindre intensiva energiomvandlare.

Det ska ocks̊a nämnas att den slutgiltiga varianten av konceptet ”Öppet system
inspirerat av nukleär värmeframdrivning” inte p̊a n̊agot sätt torgförs som optimal.
Ett slutgiltigt koncept väljs snarast ut (se avsnitt 3.2.3) för att möjliggöra en n̊agot
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djupare analys, genom framförallt matematisk modellering (se avsnitt 3.3.1) och
konceptuell konstruktion (se avsnitt 3.3.2). Exakt vilka typer av komponenter
konceptet bör innefatta samt hur dessa ska designas, operera och regleras är n̊agot
som borde utredas vidare, med m̊alet att konceptet ska prestera s̊a bra som möjligt
med avseende p̊a de utvärderingspunkter som listas i avsnittet 3.1.2.

Slutligen bör ocks̊a diverse felkällor och osäkerheter kring approximationer
diskuteras, eftersom dessa riskerar skapa en orättvis bild av konceptets faktis-
ka prestanda och potential. Framförallt bygger den första konceptgenereringen,
som beskrivs i avsnitt 3.1.2, p̊a relativt grova approximationer rörande vilken ef-
fekttäthet som kan förväntas av olika tekniska principer. Mer specifikt bygger
approximationerna p̊a information fr̊an diverse publicerad litteratur och i regel
togs, helt enkelt, ett medelvärde av effekttätheter fr̊an olika källor, för att sedan
användas i utvärderingen av olika koncept. Användningen av dessa effekttätheter
är även en felkälla i sig, eftersom de antas kunna tillämpas linjärt oavsett skala p̊a
systemet. Exempelvis antas en effekttäthet som härletts fr̊an en relativt stor ap-
plikation i rymdindustrin (se framförallt avsnitt 3.1.2.4) kunna tillämpas analogt
för SAPPHIRES, vilket med största sannolikhet egentligen inte är ackurat.

Rapportens mer analyserande del (se avsnitt 3.3) inneh̊aller självklart, även
den, en stor mängd antaganden, förenklingar och approximationer. Bland annat
antas konceptet operera enligt en ideal termodynamisk cykel, för den matematis-
ka modelleringens syften (se avsnitt 3.3.1) och m̊anga designparametrar, s̊a som
komponenters verkningsgrader och systemets arbetstryck, uppskattas nästintill
godtyckligt.

Under den konceptuella konstruktionen, som beskrivs i avsnitt 3.3.2, görs and-
ra typer av antaganden, d̊a konceptets ing̊aende komponenters volymer ska upp-
skattas. Pumpen och den elektriska likströmsgeneratorn kan identifieras p̊a den
kommersiella marknaden och antas vidare kunna monteras i SAPPHIRES. Kring,
exempelvis, konceptets turbinkomponenter är kunskapen mer begränsad och de
uppskattas i slutändan ha samma effekttäthet som systemets pump, för den kon-
ceptuella konstruktionens syften. Värmeväxlaren för arbetsmediets energitillförsel
bedöms dock vara den komponent som omgärdas av mest osäkerhet. Praktiskt ta-
get är ingenting känt vad gäller värmeväxlarens effekttäthet och hur sannolikt det
egentligen är att den ska kunna leverera tillräcklig termisk effekt till arbetsmediet.
Komponenten inkluderas änd̊a i den konceptuella konstruktionen (se figur 3.11),
även om dess volym uppskattas helt godtyckligt, likt munstycket, ledningarna och
övriga mekaniska delar.

4.2 Generell diskussion och framtida utveckling
Själva processen som leder fram till det slutgiltiga konceptet, ”Öppet system in-
spirerat av nukleär värmeframdrivning”, p̊averkar även, å sin sida. Processen kan
sägas inledas med de avgränsningar som beskrivs i avsnitt 1.3 och som huvudsak-
ligen syftar till att avgränsa förstudien och, mer specifikt, dess teoretiska del (se
avsnitt 2.2).

I slutändan avgränsas förstudien änd̊a inte fullt ut och framförallt litteraturstu-
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dien (se avsnitt 2.2.1) inkluderar ytterligare tekniska principer än de Stirlingmo-
torer, turbiner och Peltierelement som initialt var utvalda att avgränsa processen.
Detta är eventuellt n̊agot mer tidskrävande, eftersom fler typer av tekniker stude-
ras, men resulterar å andra sidan i ett bredare spann av koncept, vilket sedermera
ocks̊a utnyttjas under den inledande konceptgenereringen, i avsnitt 3.1.1.

Uppdelningen av olika typer av koncept och tekniska principer kan dock även
ifr̊agasättas, som s̊adan. Rapportens nuvarande uppdelning koncentreras princi-
piellt p̊a helhetskoncept, där hela system för omvandling av termisk energi stude-
ras, s̊a som Stirlingmotorer, eller turbiner. Eventuellt kan ett tydligare fokus p̊a
typen av dynamik, för den termiska energiomvandlingen, visa sig vara en mer effek-
tiv nedbrytning. Mer specifikt skulle man kunna tänkas generera koncept utifr̊an
olika typer av termodynamiska cykler, exempelvis: Stirlingcykel, Rankinecykel,
Braytoncykel, magnetisk Braytoncykel eller statisk energiomvandling (exempelvis
Peltierelement). Uppdelningen skulle kunna bidra till en tydligare, mer oberoende
och effektiv konceptutvecklingsprocess, främst med avseende p̊a kraven rörande
konceptets effektuttag och dimensioner. Å andra sidan skulle den riskera leda till
en alltför konceptuell process där mer praktiskt orienterade utvärderingspunkter,
s̊a som realiserbarhet, underh̊all och miljöp̊averkan, inte kan övervägas lika nog-
grant. Det finns ocks̊a en grad av trovärdighet och vetenskaplig relevans kopplat
till att studera utvecklade system och helhetskoncept i och med att mycket resur-
ser redan kan ha investerats i att göra dem praktiskt genomförbara. Eventuellt
kan prototyper dessutom ha realiserats i samband med s̊adana ansträngningar.

Den första konceptutvärderingen, som beskrivs i avsnitt 3.1.2, är n̊agot
motsägelsefull i det avseendet. Utvärderingen sker nämligen endast med avseen-
de p̊a effektuttag och dimensionskraven för energiomvandlingskonceptet, det vill
säga tv̊a av de totalt åtta utvärderingspunkterna. Detta kan tyckas vara synd ef-
tersom vissa av koncepten inte f̊ar n̊agon chans att visa sina huvudsakliga fördelar,
exempelvis rörande signatur eller underh̊all. När dessa utvärderingspunkter väl in-
kluderas i processen, vid den andra konceptutvärderingen (se avsnitt 3.2.2), är de
flesta koncepten redan undantagna fr̊an vidare analys och övervägs inte längre
användas för energiomvandling i SAPPHIRES.

Kraven p̊a energiomvandlarens effektuttag och dimensioner anses dock änd̊a va-
ra de mest vitala och i den aktuella konceptstudien prioriteras just förm̊agan att
omvandla termisk energi, till elektrisk samt mekanisk energi, enligt energiomvand-
lingsfallet 2, kallat ”hög-prestanda”. Detta f̊ar dock till följd att endast konceptet
”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning” väljs ut under det första
konceptvalet (se avsnitt 3.1.3), för vidare utveckling och analys, eftersom det är
det enda konceptet som bedöms ha möjlighet att uppfylla just ”hög-prestanda”.
Konsekvensen är först̊as att konceptutvecklingsprocessen tenderar bli för fokuse-
rad mot endast ett koncept efter det inledande konceptvalet, men å andra sidan
till̊ater detta en djupare analys (med bland annat matematisk modellering, i av-
snitt 3.3.1, och konceptuell konstruktion, i avsnitt 3.3.2) än vad som är möjligt
om fler typer av koncept inkluderas i processen.

Detaljniv̊an är n̊agot som präglar konceptstudiens andra iteration, som för
övrigt beskrivs i avsnitt 3.2. Vid det skedet i konceptutvecklingsprocessen är
konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”, som tidi-
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gare nämnt, enskilt utvald för vidare utveckling och analys och konceptiteratio-
nen ägnas bland annat åt ytterligare delfunktionsanalys samt konceptutvärdering.
Framförallt konceptgenereringens och -utvärderingens detaljniv̊aer kan diskute-
ras, eftersom avvägningar m̊aste beaktas rörande hur detaljerat de olika funk-
tionernas medel ska designas. Exempelvis listas tre olika medel bara gällande
p̊a vilket sätt arbetsmediet ska tillföras termisk effekt, medan samma antal av
grovt beskrivna tekniska principer övervägs för den relativt komplexa funktionen
”Termisk-elektrisk energiomvandling” (se figur 3.6). Anledningen till denna varie-
rande upplösning härleds framförallt till det omfattande arbete som skulle behöva
utföras för att detaljkonstruera de mer komplexa medlen, varp̊a de tidigare nämnda
avvägningarna blir aktuella.

Under konceptutvärderingen (i avsnitt 3.2.2) förs ett fortsatt resonemang kring
de olika medlens för- och nackdelar. Syftet är först̊as att en väl utförd kon-
ceptutvärdering ska leda till att det universellt, bästa möjliga konceptet seder-
mera väljs ut i det efterföljande konceptvalet. Konceptstudiens andra koncept-
utvärdering handlar dock lika mycket om att utvärdera de olika varianterna av
konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”, som att, som
tidigare nämnt, föra ett resonemang kring de olika medlen och tydligare definiera
konceptet för energiomvandling.

Man ska ocks̊a vara medveten om, vilket nämns i avsnitt 4.1, att den slutgiltiga
varianten av konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”
inte p̊a n̊agot sätt torgförs som optimal. Ett slutgiltigt koncept väljs sna-
rast ut, under det andra konceptvalet (se avsnitt 3.2.3), för att möjliggöra en
n̊agot djupare konceptanalys. Den slutgiltiga konstruktionen omgärdas ocks̊a
av diverse förenklingar och osäkra faktorer. Bland annat tas ingen hänsyn till
hur den högtempererade termiska energin faktiskt ska ledas in till konceptets
värmeväxlare. För rapportens syften antas värmekällans termiska energi helt en-
kelt finnas tillgänglig för användning i den avgränsade energimodulen. Inte heller
tas n̊agon särskild hänsyn till värmekällans egenskaper, mer än dess ungefärliga
temperatur samt att den i n̊agon m̊an är variabel (vilket även nämns i avsnitt 2.1).

Osäkerheten, å sin sida, härleds framförallt till funktionen av konceptets
värmeväxlare. Alldeles för lite bedöms vara känt kring hur en värmeväxlare bör
konstrueras för att faktiskt leverera den effekt som krävs för konceptets funktion;
vilket i sin tur beror p̊a det faktum att väldigt lite tillgänglig information om
ämnet kan identifieras. I den matematisk analysen, i avsnitt 3.3.1.2, härleds exem-
pelvis att en termisk effekt om P23 = 5709 kW (se ekvation 3.5) behöver tillföras
arbetsmediet, vilket anses vara relativt högt. Med andra ord skulle värmeväxlaren
behöva utredas vidare, inte minst för att säkerställa att konceptet verkligen är
realiserbart.

Även konceptets turbinkomponenter genererade en del osäkerhet. De bedöms
förvisso kunna leverera sina nödvändiga, mekaniska effekter, men behöver
förmodligen utvärderas mer noggrant med avseende p̊a effekttäthet. Det är
nämligen med tanke p̊a den konceptuella konstruktionen (i avsnitt 3.3.2) och tur-
binkomponenternas volym som eventuella problem förutses. För konstruktionens
syften antas turbinkomponenterna ha samma effekttäthet som systemets pump,
men en mer vetenskapligt underbyggd effekttäthet bedöms vara nödvändig för att
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bekräfta den här rapportens resultat.
Slutligen kan n̊agra framtida möjligheter förutses baserat p̊a den här rapportens

resultat och slutsatser.
För att minimera problemet, kopplat till signatur och miljöp̊averkan, med det

arbetsmedium som lämnar den öppna turbincykeln (för att inducera en fram-
drivande effekt för SAPPHIRES) skulle en elektrisk hybridframdrivning kunna
övervägas. Elektrisk effekt, direkt fr̊an den slutna turbincykeln, eller systemets
batterier skulle d̊a kunna användas för att driva, exempelvis, elektriska motorer,
vilka kan användas d̊a framdrivningen inte m̊aste vara särskilt intensiv. Med andra
ord skulle SAPPHIRES kunna operera enligt tv̊a moder: en intensiv, med kraf-
tig framdrivning och hög profil (signatur), respektive en dämpad, med svagare
framdrivning (med hjälp av elektriska motorer) och l̊ag profil.

En annan användbar funktion, som dessutom kan visa sig vara nödvändig
för konceptets praktiska användbarhet, skulle kunna utgöras av förm̊agan att, p̊a
n̊agot sätt, rensa systemet fr̊an salt. Eftersom vattnet som omger SAPPHIRES
avses användas som konceptets arbetsmedium kan inte uteslutas att arbetsmediet
kommer inneh̊alla n̊agon halt av salt (vilket även nämns i avsnitt 3.3.3). När
arbetsmediet värms upp under energitillförseln riskerar saltet fällas ut och d̊a p̊a
olika sätt skada systemets komponenter. N̊agon form av sköljfunktion skulle kunna
avhjälpa detta och göra konceptet mer robust.

Givet att ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning” beslutas
utredas vidare skulle ett effektivt sätt att förbättra det slutgiltiga konceptet kun-
na utgöras av en designoptimering. Optimeringen skulle exempelvis kunna ge-
nomföras med avseende p̊a uteffekt, verkningsgrad och volym, och bland annat
arbetstryck och massflöde användas som designparametrar. Optimeringen skulle
kunna resultera i ytterligare information kring hur konceptet bäst designas, men
även generell kunskap om dess funktion och potentiella prestanda.

I slutändan anses där dock endast finnas ett sätt att säkert utreda potentialen
för konceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”; nämligen
genom realisationen av en prototyp, alternativt flera prototyper av delsystem.
S̊adana eventuella aktiviteter rekommenderas dock föreg̊as av vidare, teoretisk
utredning samt analys, av konceptet, enligt de rekommendationer som bland annat
beskrivs i det här avsnittet.

4.3 Applikationer och samhällsperspektiv
Givet att ett koncept likt, exempelvis, ”Öppet system inspirerat av nukleär
värmeframdrivning” är möjligt att realisera och kan användas som energimodul i
SAPPHIRES finns ett antal aspekter som bör beaktas, bland annat med avseende
p̊a applikationens kontext i v̊art moderna samhälle.

Implementering av ett s̊adant koncept bedöms, som tidigare nämnt i avsnitt 3.4,
kunna leda till en (väsentligt) ökad uth̊allighet för farkosten SAPPHIRES. Vad en
ökad uth̊allighet skulle kunna innebära för praktiska fördelar st̊ar, vidare, bland
annat att läsa i rapportens bakgrundsavsnitt (1.5). Exempelvis kan förbättrade
möjligheter att söka efter förem̊al eller drunknade personer samt större kapacitet



4.3 Applikationer och samhällsperspektiv 87

vad gäller att kartlägga sjö- eller havsbotten nämnas, vilket först̊as kan vara av
stort värde för det civila samhället.

Det kan givetvis ocks̊a finnas positiva aspekter om n̊agon form av militär
applikation skulle övervägas, även om den här rapporten förutsätter ett civilt
användningsomr̊ade. I ett hypotetiskt, militärt sammanhang kan mer uth̊alliga
och autonoma spaningsuppdrag nämnas som ett konkret exempel.

Där finns, i dagsläget, ingen information som antyder att den termiska ener-
gikällan, vilken konceptstudien utg̊ar ifr̊an, p̊a n̊agot sätt baseras p̊a nukleär teknik.
Å andra sidan finns heller inga uppenbara fysiska begränsningar som förhindrar
n̊agon, eller n̊agra aktörer att använda ett koncept liknande ”Öppet system in-
spirerat av nukleär värmeframdrivning” i kombination med just en s̊adan ener-
gikälla. Med tanke p̊a Sveriges nuvarande förh̊allande till nukleär energi och dess
tillämpningar är dock en s̊adan applikation otänkbar, inom nationens gränser eller
för att p̊a n̊agot sätt användas av svenska medborgare.

Förslagsvis utvecklas ett eventuellt energiomvandlingskoncept för att fungera
tillsammans med en icke-nukleär, men väl uth̊allig, energikälla. Som tidigare nämnt
finns dock inga begränsningar för hur andra aktörer, i andra nationer, väljer att
använda den teknik som behandlas i den här rapporten.
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Kapitel 5

Slutsatser

Rapporten visar att ett koncept baserat p̊a ett ”Öppet system inspirerat av nuk-
leär värmeframdrivning”, med vatten som arbetsmedium, förefaller vara det bästa
sättet att omvandla termisk energi till elektrisk samt mekanisk energi i den auto-
noma undervattensfarkosten SAPPHIRES.

Även om flera koncept (vilka huvudsakligen presenteras i avsnitt 3.1.1)
övervägs användas för att lösa energiomvandlingsproblemet begränsas dessa av
deras möjligheter att leverera tillräcklig mekanisk effekt (maximalt 600 kW), en-
ligt energiomvandlingsfall 2 (se avsnitt 2.1). Om endast elektrisk effekt behöver
produceras, enligt energiomvandlingsfall 1, till̊ats fler av de möjliga koncepten och
i ett s̊adant fall skulle faktorer som underh̊all, miljöp̊averkan och SAPPHIRES
signatur kunna prioriteras i högre utsträckning.

Det st̊ar ocks̊a klart, enligt konceptutvärderingen i avsnitt 3.1.2, att koncepten
huvudsakligen begränsas av de maximalt till̊atna volymerna, snarare än massorna,
som fastställts för de olika energiomvandlingsfallen.

Tillsammans med den nya typen av energikälla ombord p̊a SAPPHIRES, som
är tänkt att kunna leverera termisk effekt, med hög temperatur, under en väsentligt
mycket längre tid än farkostens nuvarande litium-polymer-batterier, bedöms kon-
ceptet ”Öppet system inspirerat av nukleär värmeframdrivning”, avslutningsvis,
kunna leda till en ökad uth̊allighet för SAPPHIRES.
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Examensarbete:  Konceptstudie för omvandling av termisk energi till elektrisk samt 

mekanisk energi i en autonom undervattensfarkost  

Inledande bakgrund 
Stirlingmotorn har historiskt haft ett närmast mytologisk rykte, som en tyst, robust, simpel och mångsidig 

motor, med hög termisk verkningsgrad. Framförallt verkningsgraden är något som ofta lyfts fram, då 

användandet av en Stirlingmotor ska motiveras och den förklaras då inte sällan ha potential för att nå samma 

termiska verkningsgrad som en ideal Carnotcykel, det vill säga den bästa möjliga verkningsgrad som teoretiskt 

sett kan uppnås för en termodynamisk cykel. 

Stirlingmotorns verkliga egenskaper beskrivs då bättre av Allan J. Organ, i Stirling Cycle Engines: Inner 

Workings and Design [1]. Organ hävdar snarare att utvecklingen av Stirlingmotorer har varit spretig, med 

många, isolerade prototyper som utvecklats världen över och där bara en handfull verkligen följts upp och 

varit föremål för vidare utveckling. Vad gäller Stirlingmotorers mytologiska rykte hävdar Organ att, ja, de är 

tysta, om man jämför med en motsvarande förbränningsmotor, de är effektiva, men kanske bara till samma 

grad som en vanlig dieselmotor och de kräver relativt få mekaniska delar, men å andra kan vissa av dessa 

komponenter utgöra stora utmaningar vad gäller tillverkning. 

Allan J. Organ själv tillbringade omkring 20 år på Cambridge University Engineering Department, där han 

fokuserade sitt arbete på Stirlingcykel-maskiner. Hans bok kommer citeras frekvent i den här promemorian. 

Carnotcykeln 
Stirlingmotorn förknippas ofta med Carnotcykeln, varpå antagandet, som nämndes i den inledande 

bakgrunden, av en potentiell Carnot-verkningsgrad följer; det vill säga: 

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 − 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜂𝐶 = 1 −
𝑇𝐶

𝑇𝐸
, 

𝑑ä𝑟 𝑇𝐶 : 𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾] 𝑜𝑐ℎ 𝑇𝐸: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑛 [𝐾] 

Organ beskriver Carnotcykeln i ett fristående appendix, i sin bok, där han utgår från grafiken liknande den i 

figur 1. Figuren representerar en cylinder innehållande en fix mängd (massa) gas, med temperaturen T och 

volymen V, vilken innesluts av cylinderns pistong. Gasen antas följa beteendet enligt ideala gaslagen1 och 

cylindern samt dess pistong antas bestå av ett perfekt isolerande material. Det som driver Carnotcykeln är de 

tre olika cylinderhuvudena, som antas kunna varieras, oändligt snabbt, utan att någon gas eller värme läcker 

ut: 

 Ett perfekt isolerande. 

 Ett varmt, med den konstanta, absoluta temperaturen TE. 

 Ett kallt, med den konstanta, absoluta temperaturen TC. 

                                                           
1 𝑝𝑉 = 𝑇, 𝑑ä𝑟 𝑝: 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑃𝑎], 𝑉: 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 𝑜𝑐ℎ 𝑇: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾]. 
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2 
 

Genom att växla mellan de olika cylinderhuvudena, enligt figur 1, erhålls en arbetscykel, där termisk energi 

(Qin) omvandlas till mekanisk energi (Qut), med en termisk verkningsgrad 𝜂𝐶 =
𝑄𝑢𝑡

𝑄𝑖𝑛
. 

1 – 2: Isotermisk2 kompression vid temperaturen TC, då det kalla cylinderhuvudet är närvarande, till volymen 

𝑉 = 𝑉2. V2 är i sin tur uträknad så att den efterföljande processen (2 – 3) höjer gasens temperatur T till TE, då 

volymen minskas ytterligare, till 𝑉 = 𝑉3. 

2 – 3: Vid punkten 2 byts det kalla cylinderhuvudet ut mot det isolerande. Därefter följer adiabatisk3 

kompression till volymen 𝑉 = 𝑉3, vilket också är gasens minsta volym (ofta kallad ”inner dead-centre”). Vid 

punkten 3 har gasens temperatur höjts till 𝑇 = 𝑇𝐸. 

3 – 4: Vid punkten 3 byts det isolerande cylinderhuvudet ut mot det varma. Därefter följer isotermisk 

expansion, vid temperaturen TE, till 𝑉 = 𝑉4. V4 är i sin tur uträknad så att den efterföljande processen (4 – 1) 

sänker gasens temperatur T till TC, då volymen ökas ytterligare, till 𝑉 = 𝑉1. 

4 – 1: Vid punkten 4 byts det varma cylinderhuvudet ut mot det isolerande. Därefter följer adiabatisk 

expansion till volymen 𝑉 = 𝑉1, vilket också är gasens största volym (ofta kallad ”outer dead-centre”). Vid 

punkten 1 har gasens temperatur sänkts till 𝑇 = 𝑇𝐶  och arbetscykeln kan börja om igen, med en isotermisk 

kompression. 

 

Figur 1: Visualisering av de fyra processer som utgör den ideala Carnotcykeln. 1 – 2: isotermisk kompression, 2 – 3: adiabatisk 
kompression, 3 – 4: isotermisk expansion samt 4 – 1: adiabatisk expansion. Samtliga av cylinderns positioner representeras också av 
ett tryck-volymstillstånd (p: tryck och V: volym) enligt indikatordiagrammet, överst i figuren. Figuren är inspirerad av grafik i Allan J. 

Organs bok Stirling Cycle Engines: Inner Workings and Design [1]. 

                                                           
2 Konstant temperatur. En isoterm process sker oftast då ett system har kontakt med en extern, termisk källa (varm eller 
kall). 
3 Utan energiutbyte (inklusive värme) med omgivningen. Med andra ord antas ett system vara termodynamiskt isolerat 
från omgivningen under en adiabatisk process. 
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Indikatordiagrammet, överst i figur 1, är det som definierar Carnotcykeln, men faktum är att det kan se mycket 

annorlunda ut, då det, enligt Organ, i grunden är en funktion av tre oberoende, dimensionslösa parametrar: 

 Temperaturkvoten 𝑁𝑇 =
𝑇𝐸

𝑇𝐶
. 

 Värmekapacitetskvoten 𝛾 =
𝐶𝑃

𝐶𝑉
, där CP och CV representerar gasmassans värmekapacitet (J/K) vid 

konstant tryck, respektive volym. 

 Kompressionskvoten 𝑟𝑉 =
𝑉1

𝑉3
. 

Formen samt det effektiva medeltrycket för en Carnotcykels indikatordiagram kan variera kraftigt, beroende 

på dessa tre parametrar, enligt Organ. 

Medan Organ nöjer sig med att processerna 2 – 3 samt 4 – 1 sker helt adiabatiskt, hävdar han att 

värmeöverföringsdynamiken för de isotermiska processerna (1 – 2 och 3 – 4) måste inkluderas, för att erhålla 

en mer realistisk beskrivning av en Carnotcykel. Organ härleder en differentialekvation för ändamålet, som 

ersätter de tidigare isotermiska processerna och som är beroende av tillstånden T och V samt 

värmeöverföringskoefficienten h (W/(m2·K)). Genom att numeriskt integrera differentialekvationen kan 

dessutom övergångsvolymerna V2 samt V4 beräknas, vilka designas så att att de båda extremtemperaturerna 

TE samt TC tangeras. Ytterligare en viktig detalj, om den mer realistiska värmeöverföringsdynamiken 

introduceras, är att cykeln blir tids- och därmed hastighetsberoende. 

Stirlingcykeln 
Som tidigare nämnt aspirerar Stirlingcykeln ofta på en termisk verkningsgrad som den för en Carnotcykel. 

Organ understryker dock, i sin bok [1], att medan Carnotcykeln är en konceptuell abstraktion, är Stirlingmotorn 

något som byggs i verkligheten, med allt vad det innebär. Enligt Organ är Stirlingmotorn inte mer sannolik att 

uppnå en Carnot-verkningsgrad än, till exempel, dieselmotorn eller ångturbinen. Dess begränsningar kan, som 

för de flesta andra motorer, härledas till den entropi4 som introduceras vid värmeöverföringsprocesserna, 

vilka i sin tur utgör kärnan i Stirlingmotorns funktion. 

Organ beskriver ett exempel som utgår från en värmekälla på cirka 2000 °C (2273 K) samt en omgivande 

temperatur om cirka 20 °C (293 K). Enligt en termisk Carnot-verkningsgrad omvandlas då energin från 

värmekällan till arbete med en verkningsgrad av 𝜂𝐶 =
2273−293

2273
≈ 87 %. Däremot hävdar Organ att den högsta 

observerade verkningsgraden för en Stirlingmotor i själva verket är omkring 40 %, det vill säga mindre än 

hälften av ηC och till och med lite lägre än den högsta noterade verkningsgraden för en dieselmotor. 

Som alla motorer arbetar en Stirlingmotor med interna förluster och Organ listar några av dem i sin bok [1]. 

Samtliga av dessa förlustfaktorer bidrar förstås till det faktum att en Stirlingmotor aldrig kommer kunna uppnå 

en ideal Carnot-verkningsgrad: 

 Värmeöverföringsförluster 

 Pumpförluster 

 Viskös dissipation5 

 Entalpiflöden6 

 Värmeledning (mellan Stirlingmotorns komponenter samt till omgivningen) 

 Adiabatiska förluster 

                                                           
4 Den värmeenergi en värmemotor ovillkorligen måste avge och som därmed inte kan omvandlas till arbete (inom 
termodynamiken). 
5 Förändring av ett mediums inre energi, vilket konsumerar en viss mängd energi från omgivningen. 
6 Entalpi är ett mått på energin i ett termodynamiskt system, vilket inkluderar inre energi. Förändring av ett systems 
entalpi skapar irreversibla förluster. 
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 Friktion 

Slutligen förklarar Organ varför han anser det irrelevant att försöka representera en ideal Stirlingcykel med 

hjälp av, exempelvis, ett indikatordiagram (tryck-volymförhållandet för en värmemotors arbetsmedium, under 

en arbetscykel). Arbetsmediets egenskaper är, enligt honom, helt enkelt inte tillräckligt enhetliga (med 

avseende på specifik volym (kg/m3) samt temperatur), inom cylindern, vid de olika arbetscykelfaserna. 

Stirlingmotorer 
Som de föregående avsnitten antyder, bygger Stirlingmotorn på termodynamiska gasprocesser liknande de 

för en ideal Carnotcykel. Den cylinder, där dessa gasprocesser sker, kopplas oftast till en vevaxel, eller 

motsvarande, för att kunna ta tillvara det av gasprocesserna utförda arbetet. Men som de föregående 

avsnitten också beskriver finns där stora skillnader mellan en ideal Carnotcykel och en verklig, realiserad 

Stirlingmotor. Organ väljer i sin bok [1] att beskriva Stirlingmotorns kinematiska funktion, mer i detalj, genom 

att upprätta en matematisk modell. 

Liksom de flesta vevaxelmekanismer hävdar Organ att en Stirlingmotors rörelse, i stort sett, följer en 

sinusoidal, harmonisk rörelse. Utförandet, angående hur vevaxeln kopplas till den arbetande cylindern, 

varierar dock och mer specifikt finns där tre olika typer av Stirlingmotorer samt en fjärde, vilken är en 

kombination av två av typerna: 

 Alpha-typ 

 Beta-typ 

 Gamma-typ 

 Alpha-Beta-typ 

Alpha och Beta-typerna av Stirlingmotorer finns grafiskt representerade samt kortfattat förklarade i figur 2 (en 

Stirlingmotor av Gamma-typ fungerar i princip som en av Beta-typ, bortsett från att pistongerna verkar 

koaxialt med varandra för den senare), men Organ tar, som sagt, ytterligare ett steg och förklarar dessa 

utföranden med hjälp av en matematisk modell. 

Organ utgår från en Stirlingmotor av alpha-typ och under antagandet att de två gasvolymerna Vc(ϕ) 

(kompressionssidan), som kyls samt Ve(ϕ) (expansionssidan), som värms, förändras enligt en sinusoidal, 

harmonisk rörelse, beroende på vevaxelns positionsvinkel ϕ, ställer han upp följande matematiska, 

kinematiska samband (se figur 2 för en grafisk beskrivning av de olika parametrarna): 

{
𝑉𝑒(𝜑) =

𝑉𝐸

2
(1 + cos 𝜑)

𝑉𝑐(𝜑) =
𝜅𝑉𝐸

2
(1 + cos(𝜑 − 𝛼))

, 

𝑑ä𝑟 𝑉𝐸 = 𝑉𝑒(𝜑)𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑒(𝜑)𝑚𝑖𝑛 [𝑚3], 𝑉𝐶 = 𝑉𝑐(𝜑)𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑐(𝜑)𝑚𝑖𝑛 [𝑚3], 𝜅 =
𝑉𝐶

𝑉𝐸
 𝑜𝑐ℎ 

𝛼: 𝑓𝑎𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠- 𝑠𝑎𝑚𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑛𝑎 

Ekvationen som beskriver Ve(ϕ) (expansionsvolym) gäller även för beta- samt gamma-typer av Stirlingmotorer. 

Vad gäller gasvolymen under kompression, Vc(ϕ), fungerar denna dock inte riktigt enligt ekvationen ovan, för 

dessa typer av Stirlingmotorer. För beta- och gamma-typerna av Stirlingmotorer måste 

kompressionsvolymerna, Vc(ϕ), istället beskrivas med hjälp av pistongernas samt förskjutarnas7 (engelska: 

displacer) relativa positioner, till varandra. Dessutom kan förskjutarnas positioner (oberoende av pistongernas 

positioner) beskriva expansionsvolymerna, enligt Organ, vilket är naturligt eftersom dessa volymer befinner 

sig innanför förskjutarna för dessa utföranden. Organ härleder således, i sin bok, nya uttryck för κ samt α, vilka 

                                                           
7 En förskjutare är en speciell typ av pistong, som används för att flytta gas mellan varma och kalla delar av en cylinder. 
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sedan kan användas i ekvationerna för en Stirlingmotor av alpha-typ, för att stället beskriva kinematiken av 

ekvivalenta beta- eller gamma-typer av Stirlingmotorer: 

𝜅 = √1 + 𝜆2 − 2𝜆 cos 𝛽 , 

𝛼 = tan−1 (
𝜆 sin 𝛽

𝜆 cos 𝛽 − 1
) , 

𝑑ä𝑟 𝛽: 𝑓𝑎𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒𝑛, 

 𝜆: 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑜𝑚 𝛼 < 0 →  𝛼 = 𝛼 + 𝜋 

Den kinematiska förskjutningskvoten, λ, beskriver Organ som kvoten mellan volymsförskjutningarna, till följd 

av en slaglängd av pistongen, respektive förskjutaren. Om pistongen samt förskjutaren har samma effektiva 

diameter gäller kvoten komponenternas respektive slaglängder. 

 

Figur 2: En grafisk representation av Strilingmotortyperna alpha och beta. Utförandena kopplar pistonger och, eller, förskjutare till en 
vevaxel, vilken sedan kan roteras med hjälp av de gasprocesser, snarlika en ideal Carnotcykel, som sker i Stirlingmotorns cylinder, eller 
cylindrar. Positionerna för pistongerna och förskjutarna är dessutom ekvivalenta med vinkelpositionen (ϕ) för vevaxeln, tillsammans 

med en fasvinkel α, eller β, beroende på om Stirlingmotorn är av typen alpha, respektive beta. Expansions- och 
kompressionsvolymerna visas även i figuren som Ve(ϕ), respektive Vc(ϕ). Tillskrivning: Richard Wheeler (Zephyris), på English 

Wikipedia (Creative Commons, some rights reserved). 

Avslutningsvis nämner Organ att Stirlingmotorer oftast, traditionellt sett, byggs med 𝜅 = 1, respektive 𝜆 = 1 

samt 𝛼 = 90 °, respektive 𝛽 = 90 °, beroende på om utförandet är av typen alpha, respektive beta eller 

gamma. Men, han hävdar även att där kan finnas fördelar med att frångå en sådan design. 

Bortsett från detaljerna kring de olika typerna av Stirlingmotorer, som beskrivs i det här avsnittet, angående 

ingående delar, topologi samt kinematik (Organs bok [1] avhandlar dessutom långt fler principer samt 

strategier för optimering, av en Stirlingmotors design, än vad som beskrivs i den här promemorian), är det 

viktigt att komma ihåg att Stirlingmotorn omvandlar termisk energi till mekanisk energi, i stort sett, enligt 

gasprocesserna som för en ideal Carnotcykel, vilken beskrevs i avsnittet angående densamma. 

Som Organ uttrycker det finns där för många osäkra faktorer, inte minst kring arbetsmediets egenskaper, 

under de olika gasprocessfaserna, som gör att ett indikatordiagram, eller liknande, inte är lönt att försöka 

upprätta för en Stirlingcykel. Just detta förkommer dock i ett stort antal publikationer kring Stirlingmotorer 

och den största skillnaden, mellan en ideal Stirlingcykel och Carnotcykel, måste anses vara att de adiabatiska 

processerna inte är adiabatiska, utan isokora8. Detta är dock ett resultat av att en praktisk Stirlingmotor inte 

                                                           
8 Konstant volym. 
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består av en cylinder, med en arbetande pistong, där ett cylinderhuvud godtyckligt kan bytas ut, utan av en 

värmande och en kylande del, enligt utförandena alpha, beta eller gamma (eller alpha-beta). Inför dessa, 

tidigare adiabatiska, processer är den totala volymen redan så liten, eller stor, som den kan vara och tiden 

ägnas istället åt att ett volymsutbyte mellan den varma och kalla volymen. Detta sker genom någon slags 

regenerering, som tillåter ett flöde mellan dessa två volymer samt med hjälp av en förskjutare, om 

Stirlingmotorn är av beta- eller gamma-typ (ej alpha-typ). Slutligen bör nämnas att även om beta- och gamma-

typerna presenteras som två olika utföranden av Stirlingmotorer, i den här promemorian, är deras funktioner 

mycket snarlika. Kort sagt är gamma-typen, helt enkelt, en enklare variant av en beta-typ, där det praktiska 

problemet med att förlägga två pistonger (förskjutarens och den yttersta pistongens) koaxialt med varandra 

kan undvikas. 
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Examensarbete:  Konceptstudie för omvandling av termisk energi till elektrisk samt 

mekanisk energi i en autonom undervattensfarkost  

Inledande bakgrund 
En turbin är som bekant en maskin, vilken omvandlar energin från ett flöde, av en vätska eller gas, till mekanisk 

energi. En turbin kan dock även användas för att skapa direkt framdrivning, för exempelvis ett flygplan, genom 

att flödets rörelseenergi, helt enkelt, skapar en påskjutande motkraft då flödet lämnar turbinen. 

Nu för tiden är gasturbinen den typ av turbin som används i allra störst utsträckning och den stora mängden 

litteratur som står att finna inom ämnesområdet behandlar just gasturbiner och deras användning. I boken 

Gas Turbine Theory [3] nämner författarna, i det inledande stycket, att just gasturbinen förmodligen är av 

1900-talets viktigaste uppfinningar. Under det århundradet gick gasturbinen från att vara en relativt ineffektiv, 

opålitlig och högljudd maskin, till att nå termiska verkningsgrader om cirka 40 % samt att revolutionera flyg- 

och kraftverksindustrin [3]. 

Faktumet att en gasturbin kan byggas med så få som tre komponenter presenteras av Peter Jansohn, i hans 

bok Modern Gas Turbine Systems: High Efficiency, Low Emission, Fuel Flexible Power Generation [2], som en 

mycket positiv egenskap. Egenskapen vägs dock ned av att dessa, få, komponenter måste vara mycket 

sofistikerade samt noggrant utvecklade och producerade. 

Introduktion 
Som författarna, H. I. H. Saravanamuttoo et al., av boken Gas Turbine Theory [3] beskriver, bygger 

energiomvandlingen i en turbin på att ett arbetsmedium expanderas genom turbinkomponenten, vilket i sin 

tur kräver en tryckskillnad. Första steget blir därför att komprimera flödet av arbetsmediet, med hjälp av en 

kompressor. Saravanamuttoo et al. hävdar sedan att om det komprimerade flödet därefter skulle tillåtas 

expandera direkt i turbinen, skulle arbetet som turbinen utförde vara samma som det som tillfördes 

kompressorn, för att komprimera flödet (under förutsättning att där inte skedde några förluster). Men, genom 

att på något sätt tillföra energi till arbetsmediet, på vägen mellan kompressorn och turbinen, kan turbinens 

utförda arbete öka. Den tillförda energin består ofta av värme, till exempel genom förbränning av ett bränsle. 

För att närmare förklara en typisk gasturbins funktion beskriver Saravanamuttoo et al. sedan ett enkelt och 

vanligt förekommande koncept (som även presenteras grafiskt i figur 1), vilket bygger på luft, som 

komprimeras och blandas med bränsle, som förbränns, för att slutligen expandera i turbinen. På det här sättet 

kan turbinen utföra ett mekaniskt arbete, som dels räcker till att driva kompressorn (som i det här fallet är 

monterad på samma axel), men även levereras till turbinens omgivning, vilket således blir turbinens 

resulterande arbete. 
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Figur 1: Ett enkelt och vanligt förekommande koncept för en gasturbin (med öppen gasturbincykel). Turbinen tillförs komprimerad luft 
(genom kompressorn) samt bränsle, som förbränns och därmed höjer arbetsmediets temperatur. Arbetsmediet expanderar sedan 

genom turbinen, som då kan leverera ett resulterande arbete samt driva kompressorn. Tillskrivning: Duk, på English Wikipedia 
(Creative Commons, some rights reserved). 

Med andra ord tillförs energi till systemet genom bränsletillförseln. Saravanamuttoo et al. menar sedan att 

eftersom det, i praktiken, finns förluster kopplade till både kompressorn och turbinen, måste en viss mängd 

bränsle tillföras, för att turbinen, överhuvudtaget, ska kunna driva kompressorn. Detta resulterar då i ett 

system som driver sig självt och inte producerar något användbart arbete. Allt bränsle som tillförs därefter 

omvandlas däremot till arbete som turbinen kan leverera till sin omgivning. Saravanamuttoo et al. påminner 

dock om att mängden bränsle som kan tillföras arbetsmediet är begränsat, mer specifikt, av den maximala 

temperatur turbinens blad kan hantera, utan att riskera utmattning under sin förväntade livslängd. Detta 

innebär, med andra ord, att en turbins prestanda, till stor del, påverkas av vilken inloppstemperatur 

densamma kan hantera. Men detta är, i sin tur, bara en av de tre faktorer Saravanamuttoo et al. listar som de 

viktigaste parametrarna för en gasturbins arbetskapacitet: 

 Tryckskillnaden som skapas av kompressorn. 

 Turbinens inloppstemperatur. 

 Kompressorns samt turbinens verkningsgrader. 

Ju större dessa parametrar är, desto bättre kan en gasturbin prestera. 

Med dagens moderna teknik och, framförallt, efter vetenskapliga framsteg inom metallurgi samt 

aerodynamik, så finns där, enligt Saravanamuttoo et al., turbiner som uppmäter tryckskillnader på 45:1, 

verkningsgrader för sina komponenter om cirka 85 – 90 % och inloppstemperaturer över 1800 K. 

Saravanamuttoo et al. beskriver också hur förbränningen, vilken kan antas representera en godtycklig 

energitillförsel, kan ske på två olika sätt: isokort (under konstant volym) eller isobart (under konstant tryck). 

Teoretiskt sett hävdar Saravanamuttoo et al. att den termiska verkningsgraden blir högst då energitillförseln 

sker isokort. En isokor energitillförsel kräver dock en mer komplex mekanisk konstruktion, vilket inkluderar 

ventiler som ska kunna isolera energitillföringsprocessen från kompressorn och turbinen. Detta får i sin tur 

konsekvensen att energitillförseln inte kan ske kontinuerligt (då ventilerna öppnas och stängs), vilket 

förhindrar en jämn körning av turbinen. En isobar energitillförsel kringgår dessa problem, varför sådana typer 

av turbiner, enligt Saravanamuttoo et al., brukar anses ha bättre utvecklingsmöjligheter och dessutom kan 

hantera större massflöden. 

Avslutningsvis nämner Saravanamuttoo et al. att en gasturbin mycket väl kan bestå av fler än tre komponenter 

(i fallet som beskrivs i det här avsnittet: kompressor, turbin samt förbränningskammare), vilka dessutom kan 

kombineras på flera olika sätt. Man kan exempelvis inkludera kylare och värmare mellan flertalet 
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kompressorer, respektive turbiner. Denna ökade komplexitet (som flertalet komponenter medför) 

introduceras, i regel, för att öka en gasturbins maximala effektomsättning samt verkningsgrad, men medför 

samtidigt, ofta, en ökad vikt och högre ekonomisk kostnad. 

Öppna och slutna turbincykler 
Förutom olika kombinationer av komponenter, enligt föregående avsnitt, finns där, enligt Saravanamuttoo et 

al. [3], en skiljelinje mellan två, tydligt särskilda typer av gasturbiner, nämligen de med öppna, respektive 

slutna turbincykler. Saravanamuttoo et al. hävdar att öppna gasturbiner är den, överlägset, mest använda 

typen av gasturbin och att dessa fungerar som det koncept som beskrevs i det föregående avsnittet. Mer 

specifikt leds luft in i systemet, genom kompressorn, varpå förbränningen av det tillförda bränslet tillför energi 

till arbetsmediet. Den slutgiltiga gasprodukten, efter förbränning, expanderar sedan genom turbinen och 

släpps ut till omgivningen. 

Alternativet till en öppen gasturbin är alltså en sluten sådan. Slutna gasturbiner används, enligt 

Saravanamuttoo et al., i långt mindre utsträckning än de med öppna turbincykler och fungerar på ett litet 

annorlunda sätt. I Saravanamuttoos et al. bok utgår författarna från det, enligt dem, enklaste konceptet för 

en gasturbin med sluten turbincykel, vilken också representeras grafiskt i figur 2. 

 

Figur 2: En enkel, konceptuell skiss för en gasturbin med sluten gasturbincykel. Turbinen arbetar med ett arbetsmedium som aldrig 
lämnar systemet, utan cirkulerar kontinuerligt genom den slutna turbinens komponenter: kompressorn, värmaren, turbinen samt 

kylaren. Arbetsmediet komprimeras i kompressorn (markerad ”C”), varpå ytterligare energi tillförs i värmaren. Arbetsmediet 
expanderar sedan genom turbinen (markerad ”T”) som då kan utföra ett resulterande arbete. På väg tillbaka till kompressorn kyls 

arbetsmediet, i kylaren. Tillskrivning: Andrz9j, Malyszkz och Limulus, på Wikipedia (Creative Commons, some rights reserved). 

Som namnet antyder och vilket också kan urskiljas i figur 2, arbetar slutna gasturbiner med ett arbetsmedium 

som cirkulerar kontinuerligt i turbinen, utan direkt kontakt med omgivningen. Saravanamuttoo et al. 

understryker att detta, förstås, innebär att energitillförseln inte längre kan ske genom förbränning av bränsle, 

som tillsätts till arbetsmediet. Energin måste nu tillföras arbetsmediet genom en extern värmare eller 

gaskokare och där eventuellt bränsle förbränns i en separat process. Saravanamuttoo et al. påpekar att detta 

gör att en sluten gasturbin mer liknar en ångturbin. Ytterligare en viktig komponent, för slutna gasturbiner, är 

kylaren, vilken måste kopplas in mellan turbinen och kompressorn där den ska sänka arbetsmediets 

temperatur inför kompression. 

Saravanamuttoo et al. nämner också att det, nu för tiden, finns en rad turbiner där gas- och ångcykler 

kombineras och där de termiska verkningsgraderna då kan närma sig 60 %. Dessa realiseras ofta som 
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kombinationer mellan öppna och slutna turbincykler och i de flesta fall innebär detta att de varma 

utsläppsgaserna återanvänds i systemet på något sätt. 

Förutom att besluta om en turbin bör operera med en öppen eller sluten turbincykel, beskriver 

Saravanamuttoo et al. två, ytterligare, distinkta variationer av just en öppen sådan: enaxlig samt dubbelaxlig 

öppen turbin. En enaxlig turbin fungerar, helt enkelt, enligt beskrivningen i avsnittet Introduktion och är, enligt 

Saravanamuttoo et al., lämplig om turbinen är tänkt att operera vid ett fixt varvtal samt belastning. En 

dubbelaxlig turbin är mer flexibel och kan hantera olika varvtal och belastningar på ett mer effektivt sätt. Mer 

specifikt, genom att använda ytterligare en, så kallad, arbetsturbin kan det resulterande arbetet förhålla sig 

oberoende till driften av kompressorn (vilken den första turbinen tar hand om) och arbetspunkten (förslagsvis 

definierad genom varvtal (RPM) och momentkraft (Nm)) kan således kontrolleras och anpassas. Flexibiliteten 

kommer således till ett pris av en ökad komplexitet, tack vare ytterligare en komponent, vilket förstås ökar 

den ekonomiska kostnaden för turbinen. En enaxlig turbin får anses vara minst komplex i det här avseendet, 

men som med de flesta andra aspekter av gasturbiner finns där dessutom än fler kombinationer (än en- eller 

dubbelaxlighet) och än mer komplexa typer av turbiner, vilka syftar till att öka den termiska verkningsgraden. 

Slutligen diskuterar Saravanamuttoo et al. en av de, ganska många, fördelar som finns för gasturbiner med 

slutna gasturbincykler. Enligt författarna är den största skillnaden, mot en öppen gasturbin, att ett högre 

arbetstryck kan användas, vilket innebär att arbetsmediets densitet kan vara högre och sammantaget leder 

detta till att turbinen kan göras mindre samt att effekttätheten (W/m3) ökar. Effektuttaget kan dessutom 

regleras genom att förändra gasturbinens arbetstryck. 

Förutom att en sluten gasturbin tillåter mindre kompressor- samt turbinkomponenter och en viss grad av 

reglerbarhet, medför själva slutenheten en rad fördelar, enligt Saravanamuttoo et al. Turbinbladen eroderar i 

mindre utsträckning och andra skadliga effekter kan undvikas, i och med att arbetsmediet kan hållas fritt från 

förbränningsprodukter. Dessutom slipper man filtrering av luft, som ska in i systemet, vilket kan vara en stor 

utmaning när det kommer till användandet av öppna gasturbiner. Arbetsmediets höga densitet förbättrar dess 

värmeledningsförmåga och slutligen förklarar Saravanamuttoo et al. att en sluten gasturbincykel faktiskt 

tillåter användning av andra arbetsmedier än luft (eller motsvarande som finns i turbinens omgivning), vilka i 

dess tur kan ha mer attraktiva termodynamiska egenskaper. 

Det går tyvärr inte att fastställa när Saravanamuttoo et al. hävdade följande, i och med att boken Gas Turbine 

Theory publicerats i flera olika upplagor, ända sedan 1951 (den senaste, 6:e upplagan, är publicerad 2009), 

men författarna berör, kortfattat, några mindre konventionella användningsområden för slutna gasturbiner, 

nämligen rymd- samt undervattensfarkoster. Saravanamuttoo et al. hävdar att koncept med uteffekter om 

cirka 20 – 100 kW har övervägts för ändamålet, men att inget av dessa hittills realiserats. 

Turbincykeln 
Den termodynamiska cykel som ligger till grund för en gasturbins funktion beskrivs i en rad publikationer, 

bland annat Gas Turbine Theory [3], av Saravanamuttoo et al., Modern Gas Turbine Systems: High Efficiency, 

Low Emission, Fuel Flexible Power Generation [2], av Peter Jansohn samt Advanced Gas Turbine Cycles [1], av 

J. H. Horlock et al. Både Saravanamuttoo et al. och Jansohn gör en tydlig uppdelning då de först studerar en 

ideal termodynamisk cykel, för att därefter inkludera faktorer så som komponenters verkningsgrader, icke-

ideala gasfenomen och andra förluster. Samtliga författare är dock överens om att man, för att studera in ideal 

termodynamisk turbincykel, måste börja med att anta att arbetsmediet beter sig som en ideal gas, det vill säga 

enligt tillståndsformeln: 

𝑝𝑣 = 𝑅𝑇, 𝑑ä𝑟 𝑝: 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑃𝑎], 𝑣: 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3 𝑘𝑔⁄ ], 𝑅: 𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 [𝐽 (𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾)⁄ ] 𝑜𝑐ℎ 
𝑇: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾] 
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Saravanamuttoo et al. listar även en rad andra antaganden, vilka de anser är nödvändiga för att en gasturbin 

ska kunna antas operera idealt [3]: 

 Kompression och expansion av gasen (arbetsmediet) sker reversibelt samt adiabatiskt1. 

 Förändringen av arbetsmediets kinetiska energi, från in- till utlopp i de ingående komponenterna, kan 

försummas. 

 Det sker inga tryckförluster eller andra, okontrollerade läckage i systemet. 

 Arbetsmediet har en enhetlig sammansättning, genom hela gasturbincykeln och är en perfekt (ideal) 

gas, med konstanta värmeegenskaper. 

 Massflödet av arbetsmediet är konstant, genom hela gasturbincykeln. 

Enligt Saravanamuttoo et al. leder dessa antaganden till att både de öppna och slutna gasturbincyklerna 

kommer ha samma ideala, termodynamiska beteende. Den ideala gasturbincykeln anses dock mest likna en 

sluten sådan, eftersom energitillförseln sker med något som mer liknar en extern värmekälla, snarare än en 

bränsleblandning som förbränns. J. H. Horlock et al. tar delvis fasta på detta i boken Advanced Gas Turbine 

Cycles [1], där de kopplar ihop en ideal, sluten gasturbincykel med ett T-s-diagram (temperatur-entropi2-

diagram), vilket kan jämföras med grafiken i figur 3, som dock visar en motsvarande öppen gasturbincykel. 

Horlock et al. understryker att en öppen gasturbincykel knappast kan sägas operera enligt någon 

termodynamiskcykel, men att det är ett antagande man måste göra för att, överhuvudtaget, kunna utvärdera 

en öppen gasturbins prestanda. 

 

Figur 3: En konceptuell, grafisk representation av en öppen gasturbin, tillsammans med tillhörande P-V- (tryck-volym-diagram) samt 
T-s-diagram (temperatur-entropi2-diagram). Diagrammen visar att den öppna gasturbinen antas operera enligt den termodynamiska 

Joule-Braytoncykeln och de olika punkterna (1, 2, 3 och 4) visar vilka termodynamiska tillstånd arbetsmediet befinner sig i, för olika 
delar av den ”fysiska” turbinen (till vänster i figuren). Temperaturen samt entropin (specifik) kan antas mätas i enheterna K, 

respektive J/(K·kg) och trycket samt volymen i Pa, respektive m3. Figuren markerar även de tryck- (”p=const.”) samt entropilinjer 
(”s=const.”), längs vilka arbetsmediets tryck och entropi är konstanta. Tillskrivning: Duk, på English Wikipedia (Creative Commons, 

some rights reserved). 

Samtliga av, de tidigare nämnda, publikationerna beskriver sedan den ideala, termodynamiska cykel, vilken en 

gasturbin antas operera enligt (baserat på de antaganden som beskrivs tidigare i det här avsnittet), nämligen 

Joule-Braytoncykeln. Det är tillika denna termodynamiska cykel som representeras i figur 3. Jansohn förklarar 

processerna, kortfattat och tydligt, i sin bok [2]: 

                                                           
1 Utan energiutbyte (inklusive värme) med omgivningen. Med andra ord antas ett system vara termodynamiskt isolerat 
från omgivningen under en adiabatisk process. 
2 I det här fallet avses specifik entropi, vilket fungerar som ett energimått för ett termodynamiskt system och mäts med 
enheten J/(K·kg). 
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 (1 – 2) Adiabatisk kompression, med hjälp av kompressorn. Här tillförs arbetet W12 (J/kg) till systemet. 

 (2 – 3) Energitillförsel, vid konstant tryck, exempelvis med hjälp av en värmare. För en öppen gasturbin 

hade arbetsmediet inte bara fått en förhöjd temperatur, genom den här processen, men också ändrat 

sin ämnessammansättning (eftersom bränsle då tillförs). Här tillförs energin Q23 (J/kg) till systemet. 

 (3 – 4) Adiabatisk expansion, genom turbinen. Här utförs arbetet 𝑊34 + 𝑊12 (J/kg) av systemet. Det 

är således arbetet W12 som används för att driva kompressorn. 

 (4 – 1) Kylning, vid konstant tryck, med hjälp av en kylare. För en öppen gasturbin antas samma process 

utföras av omgivningen, då det varma arbetsmediet släpps ut som avgaser och nytt, kylt 

arbetsmedium leds direkt in i kompressorn. Här förs energin Q41 (J/kg) bort från systemet. 

Baserat på antagandet om konstant massflöde samt bevarandet av arbetsmediets kinetiska energi, använder 

sig Saravanamuttoo et al. av följande formel för att bryta ned de olika energiflödena [3]: 

𝑄 = (ℎ2 − ℎ1) +
1

2
(𝑐2

2 − 𝑐1
2) + 𝑊, 𝑑ä𝑟 

𝑄, 𝑊: 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔3 [𝐽 𝑘𝑔⁄ ], ℎ: 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖4 [𝐽 𝑘𝑔⁄ ], 

𝑐: 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒𝑡𝑠 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚 𝑠⁄ ] 𝑜𝑐ℎ 𝑑ä𝑟 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 1 𝑜𝑐ℎ 2 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑒, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 

Saravanamuttoo et al. kan då beskriva energiflödena som: 

𝑊12 = −(ℎ2 − ℎ1) = −𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1), 

𝑄23 = (ℎ3 − ℎ2) = 𝑐𝑝(𝑇3 − 𝑇2), 

𝑊34 = −(ℎ4 − ℎ3) = 𝑐𝑝(𝑇3 − 𝑇4), 

𝑄41 = (ℎ1 − ℎ4) = −𝑐𝑝(𝑇4 − 𝑇1), 

𝑑ä𝑟 𝑐𝑝: 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝐽 (𝐾 ∙ 𝑘𝑔)⁄ ] 

𝑜𝑐ℎ 𝑇: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾] 

Saravanamuttoo et al. kan därefter beskriva en ideal gasturbins (termiska) verkningsgrad som: 

𝜂 =
𝑊34 + 𝑊12

𝑄23
=

𝑐𝑝(𝑇3 − 𝑇4) − 𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1)

𝑐𝑝(𝑇3 − 𝑇2)
 

Sedan, genom att utnyttja antagandet att gasturbinscykeln sker reversibelt och adiabatiskt, kan 

Saravanamuttoo et al. använda sig av tryck-temperatur-relationen 
𝑇2

𝑇1
= 𝑟(𝛾−1) 𝛾⁄ =

𝑇3

𝑇4
, där r är den konstanta 

tryckkvoten 𝑟 =
𝑝2

𝑝1
=

𝑝3

𝑝4
 och där 𝛾 =

𝑐𝑃

𝑐𝑉
, där cP och cV, i sin tur, representerar gasmassans specifika 

värmekapacitet (J/(K·kg)) vid konstant tryck, respektive volym. Med hjälp av förhållandet kan en ideal 

gasturbins verkningsgrad skrivas: 

𝜂 = 1 − (
1

𝑟
)

(𝛾−1) 𝛾⁄

 

Både Saravanamuttoo et al. och Jansohn hävdar därmed, vilket ekvationen också antyder, att verkningsgraden 

för en ideal gasturbin och, tillika, den termodynamiska Joule-Braytoncykeln endast är beroende av tryckkvoten 

r samt arbetsmediets värmeegenskaper (cP och cV). 

Saravanamuttoo et al. hävdar dock, vilket också nämns i introduktionsavsnittet, att en gasturbins 

arbetskapacitet till stor del också begränsas av turbinkomponentens inloppstemperatur. Mer specifikt 

                                                           
3 Med avseende på det termodynamiska systemet, notera att tillförd energi och utfört arbete har positivt tecken, medan 
negativt tecken gäller för bortförd energi och tillfört arbete. 
4 Ett mått på energin i ett termodynamiskt system, vilket inkluderar inre energi. 
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beskriver Saravanamuttoo et al. att en ideal gasturbins specifika, utförda arbete 𝑊 = 𝑊34 + 𝑊12 =

𝑐𝑝(𝑇3 − 𝑇4) − 𝑐𝑝(𝑇2 − 𝑇1) (jämför ekvationen som beskriver verkningsgrad) kan uttryckas som: 

𝑊

𝑐𝑝𝑇1
= 𝑡 (1 −

1

𝑟(𝛾−1) 𝛾⁄
) − (𝑟(𝛾−1) 𝛾⁄ − 1), 𝑑ä𝑟 𝑡 = 𝑇3 𝑇1⁄  

Ekvationen bekräftar att en ideal gasturbins specifika, utförda arbete är beroende av tryckkvoten r, men även 

t, vilket alltså är en temperaturkvot som beskriver förhållandet mellan en turbins högsta och lägsta 

temperaturer (det specifika, utförda arbete är självklart även beroende av arbetsmediets värmeegenskaper). 

Samtliga författare (Saravanamuttoo et al. [3], Jansohn [2] och Horlock et al. [1]) beskriver långt fler 

gasturbincykler, där olika konfigurationer av komponenter kan utnyttjas för att uppnå vissa funktioner 

(exempelvis där kylningen av arbetsmediet kan bidra till uppvärmningen av arbetsmediet på väg till turbinen). 

Författarna är dock överens om att den ideala Joule-Braytoncykeln inte är en särskilt exakt beskrivning av en 

gasturbins verkliga arbetscykel. Jansohn presenterar bland annat, i sin bok [2], en termodynamisk cykel, i ett 

T-s-diagram, som han hävdar beskriver en verklig Joule-Braytoncykel (se motsvarande grafik i figur 4). 

 

Figur 4: En mer realistisk, termodynamisk Joule-Braytoncykel, presenterad i ett temperatur-entropi-diagram. Cykeln anses, i sin tur, 
utgöra en representation för hur en verklig gasturbin opererar, jämfört med en ideal sådan. Punkterna som är markerade med ”p” 
visar en mer realistisk Joule-Braytoncykel, medan punkterna ”1”, ”2”, ”3” och ”4” visar den ideala motsvarigheten. Temperaturen 

(”T”) samt entropin (”s”) kan antas mätas i enheterna K, respektive J/(K·kg) och figuren markerar även de trycklinjer (”p=const”) längs 
vilka arbetsmediets tryck är konstant. Tillskrivning: Krzysztof Lis (Creative Commons, some rights reserved). 

Saravanamuttoo et al. [3] förklarar tydligt några faktorer som de anser får till följd att en verklig gasturbincykel 

faktiskt skiljer sig från det ideala fallet och sedermera ger upphov till ett temperatur-entropi-förhållande som 

snarare liknar det i figur 4. Dessa faktorer kan i hög utsträckning kopplas till förluster i komponenterna samt 

dessas verkningsgrader (vilket också är en av de parametrar (se introduktionsavsnittet) Saravanamuttoo et al. 

hävdar har stor inverkan på en gasturbins arbetskapacitet): 

 Då flödeshastigheten för arbetsmedium i turbiner ofta är hög kan man sällan bortse från förlusterna 

av kinetisk energi, som sker i komponenterna. Det här innebär att adiabatisk kompression och 

expansion sker irreversibelt, vilket då leder till en ökad entropi (se punkterna ”2p” och ”4p” i figur 4). 

 Flödesfriktion resulterar i tryckförluster, framförallt i ledningar, inlopp och utlopp samt i de 

komponenter där energi tillförs (2 – 3), respektive bortförs (4 – 1). 

 Något mer arbete, än det som ges av W12, krävs för att driva kompressorn, efter som detta arbete 

dessutom måste övervinna friktion samt driva stödutrustning, så som bränsle- och oljepumpar. 

 Arbetsmediets värmeegenskaper, cp och γ, varierar beroende var i gasturbincykeln mediet befinner 

sig och då framförallt på grund av temperaturförändringar. 
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 Definitionen av en ideal gasturbins verkningsgrad är otvetydig, men är dock mer komplex för en öppen 

gasturbin. Där måste hänsyn bland annat tas till att luft ska blandas med bränsle, till en viss 

koncentration och där själva förbränningen också sker med en viss verkningsgrad. Tillförseln av bränsle 

gör dessutom att massflödet genom turbinen ofta är större än det genom kompressorn. En 

gasturbincykel kan därför inte antas ha ett konstant massflöde i dessa fall. 

Mikroturbiner 
I ett mindre avsnitt, i Peter Jansohns bok Modern Gas Turbine Systems: High Efficiency, Low Emission, Fuel 

Flexible Power Generation [2] och även i Gas Turbines: A Handbook of Air, Land and Sea Applications [4], av 

Claire Soares, förklaras kortfattat begreppet mikroturbiner. 

Enligt Soares producerar mikroturbiner mellan 25 – 500 kW och inspirerades från början av turboladdare i 

lastbilar och flygplan [4]. Soares förklarar också att de flesta mikroturbiner är radiella och att de således arbetar 

steglöst5 med rotationshastigheter uppåt 90.000 – 120.000 RPM. Det finns dock lösningar som använder fler 

steg och, eller, lägre rotationshastigheter. 

Jansohn hävdar att en gasturbin vanligtvis ska leverera mindre än 200 kW för att klassas som en mikroturbin 

[2]. Likt Soares nämner han även att mikroturbiner, på grund av deras låga massflöde (liten massa av 

arbetsmedium), oftast är radiella och steglösa. Enligt Jansohn är det här något som, i sin tur, gör att 

trycknivåerna i mikroturbiner sällan överstiger 6 bar. Slutligen anser han att deras små, geometriska 

dimensioner resulterar i att de måste (och tillåts) upprätthålla rotationshastigheter om cirka 100.000 RPM [2]. 

Soares förklarar, vidare, att där finns mikroturbiner av två sorter [4]: 

 Återhämtande mikroturbiner, som använder värmen från utsläppsgasen för att höja temperaturen vid 

förbränningen (således en öppen gasturbin), vilket i sin tur ökar gasturbinens verkningsgrad. 

 Icke-återhämtande (eller vanliga) mikroturbiner, vilka har lägre verkningsgrader än återhämtande 

mikroturbiner, men även lägre ekonomisk kostnad. 

Soares nämner att mikroturbiner delvis finns tillgängliga på den kommersiella marknaden och att, till exempel, 

Capstone Turbine Corporation är aktiva leverantörer. Här tar Jansohn vid och förklarar att mikroturbiner har 

övervägts för användning som, exempelvis, alternativa framdrivningssystem till personbilar och bussar, men 

även som en del av fordons hybrida framdrivningssystem. Jansohn tillägger dock att konkurrensen från vanliga 

förbränningsmotorer är svår, då mikroturbiners verkningsgrad ofta är lägre: cirka 15 – 30 % [2]. I vissa fall kan 

mikroturbiner ändå ha fördelar jämfört med en förbränningsmotor, enligt Jansohn, med avseende på 

underhåll, utsläpp, ljud och vibrationer. 

Även om Soares eller Jansohn aldrig nämner det verkar deras definition av mikroturbiner endast innefatta 

öppna gasturbiner. Den enda distinktion som görs, av Soares, gäller ifall turbinerna är återhämtande eller ej. 

Vad som skulle vara utmaningarna med att realisera en stängd mikroturbin analyseras aldrig, eller vad en 

sådan skulle ha för inverkan på verkningsgrad, möjliga arbetspunkter och kontrollerbarhet. 

  

                                                           
5 För turbiner avser antalet steg hur många gånger arbetsmediet komprimeras, för att få det slutgiltiga tryck som ska 
uppnås inför energitillförsel. 
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mekanisk energi i en autonom undervattensfarkost  

Inledande bakgrund 
Ett Peltierelement är ofta benämningen av en modul som använder sig av en temperaturgradient 

(temperaturskillnad) för att generera elektrisk ström, eller potential. Tekniken sällar sig till området 

termoelektricitet, vilket bland annat behandlas i böckerna Thermal Design [1], av H. S. Lee samt Materials in 

Energy Conversion, Harvesting, and Storage [2], av Kathy Lu. 

I dessa sammanhang diskuteras ofta de tre termoelektriska effekter som ligger till grund för förståelsen av de 

processer som faktiskt möjliggör termoelektriska energiomvandlingar. Dessa effekter inkluderar Seebeck-, 

Peltier- samt Thomsoneffekten, men som Lu tidigt klargör i sitt kapitel om termoelektrisk energiomvandling 

är det egentligen Seebeck- och Peltiereffekterna som är viktigast i det här avseendet [2]. 

Det som kommit att kallas Peltierelement skall dock inte förväxlas med Peltiereffekten och mer generellt 

beskriver Lee, i sin bok, att där i princip finns två sorters termoelektriska apparater, nämligen [1]: 

 Termoelektrisk generator (TEG) 

 Termoelektrisk kylare (TEC, engelska: thermoelectric cooler) 

Enligt Lee är apparaternas gemensamma nämnare att de varken har några rörliga delar och inte kräver något 

underhåll. Vidare förklarar han att sedan termoelektriciteten upptäcktes i början av 1800-talet har teknikens 

termiska verkningsgrad inte förbättras nämnvärt. Men i och med de senaste årens utveckling av 

nanoteknologi1 har de termoelektriska materialen kunnat förfinas och de termoelektriska apparaternas 

prestanda har därmed utökats väsentligt. 

Termoelektriska effekter 
Som tidigare nämnt finns där totalt tre termoelektriska effekter vilka är väsentliga vid energiomvandling 

mellan termisk och elektrisk energi, även om Lu hävdar att det egentligen bara gäller två av dem [2]. Mer 

specifikt avses Seebeck-, Peltier- samt Thomsoneffekten, vilka också avhandlas i det här avsnittet. 

Seebeckeffekten 
Lee beskriver, kortfattat, Seebeckeffekten som omvandlingen av en temperaturskillnad till en elektrisk ström 

[1]. Författaren använder sig sedan av ett enkelt, konceptuellt exempel med två ledare, A och B, samt en 

voltmeter, vilket också representeras grafiskt av den figur som här benämns figur 1. 

                                                           
1 I materialsammanhang tillåter nanoteknik framställandet av material på atomnivå. Material kan således designas, i 
detalj, för att få önskade egenskaper. 
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Figur 1: En koppling med två ledare, A och B, som består av olika typer av elektriskt ledande material. Då ledarna utsätts för en 
temperaturskillnad (mellan varma Th och kalla Tc) förflyttar sig laddningar i inom ledarna och inducerar på så sätt en elektrisk 

spänning. I det här fallet mäts den elektriska spänningen genom att en voltmeter kopplas in i ledare B. Ett tänkt flöde av elektrisk 
ström markeras ”I” i figuren. Tillskrivning: Omegatron, på English Wikipedia, Malyszkz och Krzysztof Zajączkowski (Creative 

Commons, some rights reserved). 

Kopplingen i figur 1 utsätts för en temperaturskillnad ∆𝑇 = 𝑇ℎ − 𝑇𝑐, där Th är en högre temperatur än Tc. På 

grund av temperaturskillnaden induceras en potentialskillnad i ledarna (A och B), vilken sedermera kan mätas 

med en voltmeter, med enheten Volt (V). Lee förklarar vidare att det visar sig att potentialskillnaden, V, är 

proportionell mot temperaturskillnaden, enligt sambandet: 

𝑉 = 𝛼∆𝑇, 𝑑ä𝑟 𝛼: 𝑆𝑒𝑒𝑏𝑒𝑐𝑘𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [𝑉/𝐾] 

Seebeckkoefficienten är, enligt Lu, en följd av ledarnas (A och B) kombinerade materialegenskaper och mer 

specifikt, skillnaden av deras respektive, absoluta Seebeckkoefficienter [2]. Det vill säga: 

𝛼 = 𝛼𝐴 − 𝛼𝐵, 𝑑ä𝑟 
𝛼𝐴 𝑜𝑐ℎ 𝛼𝐵 ä𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑆𝑒𝑒𝑏𝑒𝑐𝑘𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐵 [𝐽/𝐾] 

Lu förklarar Seebeckeffekten med att laddningsbärarna i ett ledande material, till exempel ledare A (det måste 

vara elektriskt ledande material), erhåller en större kinetisk energi vid den varma temperaturen (Th) och då 

tenderar att röra sig mot den kallare sidan (med temperatur Tc) [2]. ]. Detta resulterar i en laddningsskillnad, i 

det här fallet med elektroner (e-) på den varma sidan och, så kallade, elektronhål (h+) på den kalla sidan. 

Laddningsskillnaden är det som ger upphov till den elektriska potential som mäts med voltmetern i figur 1. 

Peltiereffekten 
Peltiereffekten sammanfattas av Lee som fenomenet att när en elektrisk ström flödar förbi en koppling, mellan 

två ledare av olika material, måste värme antingen tillföras eller bortföras, kontinuerligt, för att kopplingens 

temperatur i sin tur ska förbli konstant [1]. Värmeflödet är dessutom proportionellt mot den elektriska 

strömmen och byter tecken om strömmen byter flödesriktning. Lee visar sedan att den absorberade eller 

utsläppta värmeeffekten kan uttryckas som: 

�̇�𝑃𝑒𝑙𝑡𝑖𝑒𝑟 = 𝜋𝐼, 𝑑ä𝑟 �̇�𝑃𝑒𝑙𝑡𝑖𝑒𝑟: 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊], 𝜋: 𝑃𝑒𝑙𝑡𝑖𝑒𝑟𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [𝑊 𝐴⁄ ] 

𝑜𝑐ℎ 𝐼: 𝑠𝑡𝑟ö𝑚 [𝐴] 

Parametrarna förtydligas ytterligare av grafiken i figur 2 och Lee hävdar att Peltierkoefficienten, π, har positivt 

tecken om den elektriska strömmen går in i ledare A på den varma sidan och lämnar densamma på 

motsvarande kalla sida, vilket också illustreras i figur 2. Med hjälp av grafik, liknande den i figur 2, visar även 

Lee på att (om kopplingen utförs så som illustreras i figuren) den värmeeffekt som lämnar den varma sidan 

också absorberas av den kalla sidan. 
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Figur 2: En koppling med två ledare, A och B, som består av olika typer av elektriskt ledande material. Figuren är en grafisk 
representation av hur de så kallade Peltier- och Thomsoneffekterna verkar, då kopplingen utsätts för en temperaturskillnad (mellan 

varma TH och kalla TC) samt en elektrisk ström, I, som går genom ledarna. Det visar sig att Peltiereffekten resulterar i värmeflöden till 

och från kopplingspunkterna (enligt �̇�𝑃𝑒𝑙𝑡𝑖𝑒𝑟,𝐴𝐵), medan Thomsoneffekten gör det samma, men då till och från ledarna (enligt 

�̇�𝑇ℎ𝑜𝑚𝑠𝑜𝑛,𝐴, respektive �̇�𝑇ℎ𝑜𝑚𝑠𝑜𝑛,𝐵). Tillskrivning: Omegatron, på English Wikipedia, Malyszkz och Krzysztof Zajączkowski (Creative 

Commons, some rights reserved). Figuren är inspirerad av grafik i H. S. Lees bok Thermal Design [1]. 

Thomsoneffekten 
Thomsoneffekten är i någon mening en förlängning av Peltiereffekten, då den behandlar värmeöverföringen 

kopplad till ledarna, i en termoelektrisk koppling. Lee utgår, exempelvis, från samma koppling som beskrivs i 

figur 2 och förklarar att Thomsoneffekten innebär att en ledare, som är utsatt för en temperaturskillnad, 

antingen absorberar eller släpper ifrån sig värme om där går en elektrisk ström genom ledaren [1]. Vidare 

beskriver Lee att den överförda värmen är proportionell mot både den elektriska strömmen samt 

temperaturskillnaden, vilket på så sätt gör Thomsoneffekten till en kombination av Seebeck- och 

Peltiereffekterna. Mer specifikt kan den absorberade eller utsläppta värmeeffekten uttryckas som: 

�̇�𝑇ℎ𝑜𝑚𝑠𝑜𝑛 = 𝜏𝐼∆𝑇, 𝑑ä𝑟 �̇�𝑇ℎ𝑜𝑚𝑠𝑜𝑛: 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊], 𝜏: 𝑇ℎ𝑜𝑚𝑠𝑜𝑛𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [𝑊 (𝐴 ∙ 𝐾)⁄ ] 
𝑜𝑐ℎ ∆𝑇 = 𝑇𝐻 − 𝑇𝐿 , 𝑑ä𝑟 𝑇𝐻 ä𝑟 𝑒𝑛 ℎö𝑔𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 ä𝑛 𝑇𝐿 

Thomsonkoefficienten, τ, har positivt tecken om värme absorberas (som för ledare A, i figur 2) och negativt 

tecken om värme släpps ut (som för ledare B, i figur 2). Lee hävdar slutligen att Thomsoneffekten särskiljer sig 

från Peltier- och Seebeckkoefficienterna, eftersom det är den enda av de termoelektriska koefficienterna som 

är direkt mätbar. 

Peltierelement 
Grunden till Peltierelement är den så kallade termokopplingen, vilken i sin tur baseras på de termoelektriska 

effekter som avhandlades i det föregående avsnittet. Lee beskriver kortfattat en typisk termokoppling, i sin 

bok, tillsammans med en grafisk representation liknande den i figur 3. 

En termokoppling består av två element av typerna p och n och kopplas ofta ihop så att de leder elektrisk 

ström seriellt, respektive värme parallellt [1]. När de två elementen utsätts för en temperaturskillnad, så som 

i figur 3 (𝑇ℎ − 𝑇𝑐), aktiveras laddningsbärarna i de ledande materialen (elementen kan även bestå av samma 

material) enligt Lus resonemang angående Seebeckeffekten, i det föregående avsnittet. Mer specifikt frigörs 

fria elektronhål (h+) i p-elementet, respektive elektroner (e-) i n-elementet och rör sig sedermera mot den 

kallare sidan av termokopplingen [2]. Detta ger upphov till den elektriska ström, I, som visas i figur 3. 
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Figur 3: En så kallad termokoppling, bestående av två, elektriskt och termiskt ledande, element. Termokopplingen tillförs och avger 
värmeenergi, vilket resulterar i en statisk temperaturskillnad, 𝑇ℎ − 𝑇𝑐 (där Th är en högre temperatur än Tc), över termokopplingen. 

Temperaturskillnaden frigör elektronhål (h+) i p-elementet, respektive elektroner (e-) i n-elementet och flödet av dessa ger sedermera 
upphov till en elektrisk ström, I. En termokoppling konstrueras ofta så att de leder elektrisk ström seriellt, respektive värme parallellt 

[1], så som figuren visar. Tillskrivning: Ken Brazier (Ken g6), på English Wikipedia (Creative Commons, some rights reserved). 

Antagandet att eventuella termiska eller elektriska förluster är försumbara samt att materialens egenskaper 

inte förändras beroende på temperatur görs ofta, för att enklare kunna analysera termokopplingar 

matematiskt. Bland annat beskriver Lee att ett slags prestandamått, per temperaturenhet, kan uttryckas som 

[1]: 

𝑍 =
𝛼2

𝜌𝑘
, 𝑑ä𝑟 𝑍: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 [1 𝐾⁄ ], 𝛼: 𝑆𝑒𝑒𝑏𝑒𝑐𝑘𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [𝑉 𝐾⁄ ], 

𝜌: 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 [Ω𝑚], 𝑘: 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑊/(𝑚𝐾)] 

Med andra ord leder en stor Seebeckkoefficient, låg elektrisk resistivitet samt låg termisk konduktivitet till en 

bättre presterande termokoppling. Lu nämner även ett dimensionslöst prestandamått och understryker att 

detta faktiskt är direkt kopplat till den termoelektriska verkningsgraden för en termokoppling [2]: 

𝑍𝑇 =
𝛼2𝑇

𝜌𝑘
, 𝑑ä𝑟 𝑇: 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾] 

Lu förklarar inte närmare den absoluta temperaturen T, men Lee hävdar, i ett liknande resonemang, att det 

rör sig om medeltemperaturen mellan den varma och kalla sidans temperaturer [1]. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en termokoppling presterar utifrån den temperaturgradient 

(temperaturskillnad) som verkar på den samt typen av material som dess p- och n-element är gjorda av. Mer 

specifikt uppger Lee att halvledande material2 nästan uteslutande används vid tillverkandet av dessa element 

[1]. Frågan är bara om elementens material är av, som Lee uttrycker det, likartade eller olikartade typer. 

Om elementens material är av likartad typ kan materialegenskaper uttryckas enligt [1]: 

𝛼 = �̅�𝑝 − �̅�𝑛, 𝜌 = �̅�𝑝 + �̅�𝑛, 𝑘 = �̅�𝑝 + �̅�𝑛, 

𝑑ä𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑛 𝑝 𝑜𝑐ℎ 𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑎𝑟 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑝- 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑛-𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑣𝑠𝑒𝑠 

Överstrykningarna indikerar här att materialegenskaperna (till exempel �̅�𝑝) utgörs av medelvärden mellan den 

varma och kalla temperaturen. Med andra ord antas, exempelvis, att en konstant Seebeckkoefficient �̅�𝑝 gäller 

för hela p-elementet, även om temperaturen inte är konstant längs elementets längdriktning. n- och p-

                                                           
2 Halvledare är material som kan leda elektrisk ström (dock inte lika bra som en ledare), men inte heller utesluter 
strömledning som en isolator. 
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egenskaperna erhålls genom materialdopning, då ett så kallat störämne tillförs materialet för att ge följande 

egenskaper [1]: 

�̅�𝑝 ≈ −�̅�𝑛, �̅�𝑝 ≈ �̅�𝑛, �̅�𝑝 ≈ �̅�𝑛 

I fallet med olikartade elementmaterial beskriver Lee istället hur en termokopplings prestandatal kan räknas 

ut som [1]: 

𝑍 =
(𝛼𝑝 − 𝛼𝑛)2

((𝑘𝑝𝜌𝑝)
1
2 + (𝑘𝑛𝜌𝑛)

1
2)

2  [1/𝐾] 

Det som brukar kallas Peltierelement är helt enkelt ett flertal termokopplingar, vilka monteras ihop till en 

modul (se figur 4). Den seriella, elektriska kopplingen utökas, med andra ord, med ytterligare termokopplingar, 

oftast till något som liknar en platta. Termokopplingarna kan således fortsätta leda värme parallellt, så som i 

figur 3 [2]. I och med att termokopplingarna utökas seriellt adderas deras respektive elektriska potentialer till 

en, resulterande spänning. Hur stor denna elektriska spänning blir beror förstås på den temperaturskillnad 

samt de materialegenskaper, som diskuterats tidigare i det här avsnittet. 

 

Figur 4: En bild på ett Peltierelement. Peltierelement är i själva verket termokopplingar (av p- och n-element) som utökas seriellt för 
att erhålla en större, resulterande spänningspotential. Den platta formen gör att elementen kan leda all tillförd värmeenergi 

parallellt. Tillskrivning: Gerardtv (Creative Commons, some rights reserved). 

Det visar sig att både den termoelektriska generatorn (TEG) samt den termoelektriska kylaren (TEC), som 

nämndes i inledningsavsnittet, är uppbyggda som Peltierelement, men att de utnyttjar olika termoelektriska 

effekter för sina funktioner. En TEC skapar en temperaturdifferens på var sida om sina element, genom att 

elektrisk ström leds genom elementen [1]. Elektrisk energi kan alltså sägas omvandlas till värmeenergi, vilket 

i princip sker enligt, den tidigare beskrivna Peltiereffekten. En TEC kan exempelvis användas för att skapa 

kylning i olika applikationer, så som mätinstrument [1]. 

En TEG genererar arbete genom att värmeenergi (temperaturskillnaden över Peltierelementet) omvandlas till 

elektrisk energi, i likhet med Seebeckeffekten [1]. Lee visar, i sin bok, en typisk schematisk koppling för en TEG. 

Kopplingen, vilken visas i figur 5, består på enklaste sätt av en enskild termokoppling, men kan enligt tidigare 

resonemang även utökas till ett så kallat Peltierelement. TEG:en är i figur 5 kopplad så att den utför ett 

elektriskt arbete över ett resistivt motstånd (RL). 
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Figur 5: En termoelektrisk generator (TEG). Den består av två, elektriskt och termiskt ledande element som tillförs samt avger 
värmeenergi, vilket resulterar i en statisk temperaturskillnad, 𝑇ℎ − 𝑇𝑐 (där Th är en högre temperatur än Tc). Temperaturskillnaden 

frigör elektronhål (h+) i p-elementet, respektive elektroner (e-) i n-elementet och flödet av dessa ger sedermera upphov till en elektrisk 
ström, I. Den elektriska strömmen används i det här fallet för att utföra ett arbete över ett resistivt motstånd, med resistansen RL. 

Tillskrivning: Ken Brazier (Ken g6), på English Wikipedia (Creative Commons, some rights reserved). 

Baserat på kopplingen som visas i figur 5 ställer Lee upp en jämviktsekvation för TEG:ens energiflöden (J/s) [1]: 

�̇�ℎ = 𝛼𝑇ℎ𝐼 −
1

2
𝐼2𝑅 + 𝐾(𝑇ℎ − 𝑇𝑐), 𝑑ä𝑟 �̇�ℎ: 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊], 

𝛼: 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑒𝑏𝑒𝑐𝑘𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [𝑉 𝐾⁄ ], 

𝑅: 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 [Ω], 

𝐾: 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑊 𝐾⁄ ] 

𝑜𝑐ℎ 𝐼: 𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑚𝑒𝑛 [𝐴] 

TEG:ens termiska verkningsgrad kan då utryckas [1]: 

𝜂𝑡ℎ =
�̇�

�̇�ℎ

=
𝐼2𝑅𝐿

𝛼𝑇ℎ𝐼 − 1
2
𝐼2𝑅 + 𝐾(𝑇ℎ − 𝑇𝑐)

, 𝑑ä𝑟 𝑅𝐿: 𝑑𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 [Ω] 

Avslutningsvis hävdar Lu att termoelektriska (Peltier) element ofta har en relativt låg termisk verkningsgrad 

(enligt Lee har en TEG i regel en termisk verkningsgrad om cirka 5 % [1]). Sammantaget med den höga 

ekonomiska kostnaden menar hon vidare att användandet, därav, inte varit särskilt utbrett, men att tekniken 

ändå funnit funktion för rymdsatelliter och vissa, avlägsna autonoma system. Lu tycker sig dock se vinster med 

att använda TEG:er för att ta vara på avfallsvärme inom olika applikationer, exempelvis landfordon (från 

avgaserna) eller olika industriprocesser. 
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