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Sammanfattning 

 

Det är viktigt att veta ljudhastigheten på olika djup i vatten vid sonarsökning efter gömda föremål på 

havsbotten. Rapporten behandlar olika tänkbara sätt att få en sond med en ljudmätare att klättra längs en 

lina i vatten mellan en towfish med sonarutrustning och ett bogserfartyg på ytan. Olika sonder med olika 

teknik undersöks och dessa kallas för olika koncept. Fokus läggs på att utreda vilka koncept som kan ta sig 

upp ur vattnet på en rimlig tid. 

Överslag och beräkningar görs för att utreda hur lämpliga de olika koncepten är för denna applikation. Det 

framgår att koncepten som bygger på flytkraft och vingteknik har svårt att röra sig längs linan när linan är 

närmast horisontell. Konceptet med elteknik bedöms ha bäst chans att klara av resan ifrån towfish till 

fartyg. De koncept som tar energi direkt ur havet och omsätter till rörelse (skovelhjul, propellersnurra och 

H-rotor), bedöms fungera men med betydande komplikationer. Skovelhjulet innebär en långsam klättring, 

propellern bedöms för komplex och H-rotorn uppvisar tvivelaktigheter rörande dess robusthet.  

En sond med elmotor och en frikopplad batterikapsel designas, batterikapseln frikopplas ifrån elmotorn 

och drivhjulet för att den ska kunna lägga sig i dess mest energieffektiva riktning – rakt mot det 

strömmande vattnet. Batterikapseln bogseras av en bogserande enhet bestående elmotor, drivhjul och 

ljudmätare via en kort bogserlina och den designas för att vara så hydrodynamisk som möjligt i riktningen 

mot strömningen. Batterier och elmotor får båda ett skyddande hölje av aluminium, Li-Ion-batterier väljs 

till sonden och en liten likströmsmotor väljs till drivningen. 
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Uppdelning mellan författarna 

Här presenteras hur författarna har valt att fördela arbetsuppgifterna, se tabell 1. 

Tabell 1. Arbetsfördelning mellan författarna. 

Koncept rörande eldrift Eric 

Koncept rörande flytkraft Eric 

Design av elmotorsond Eric 

Matlab. Bilaga 1, 2, 3 Eric 

Bakgrund Eric 

Diskussion Eric 

Introduktion Eric, Axel 

Sammanfattning Eric, Axel 

Idégenerering av koncept Eric, Axel 

Utvärdering av koncept Eric, Axel 

Resultat och slutsats Eric, Axel 

Koncept rörande drift med vingar Axel 

Koncept rörande direktomvandlad flödesenergi Axel 

Utförlig utredning H-rotor Axel 

Matlab. Bilaga 4, 5 Axel 
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1. Introduktion 
 

Sökning efter vrakdelar på havsbotten görs ofta med sonar, Sound Navigation and Ranging, där ljudvågor 

och deras reflektioner tolkas digitalt för att beskriva havsbottnen grafiskt. Två vanligt förekommande 

varianter är Multibeam Sonar[2], som används vid mindre djup, och Side Scan Sonar[1], som används vid 

större djup. Vid användning av det sistnämnda bogseras en obemannad ubåt med sonarutrustning, ofta 

kallad towfish, av ett fartyg via en lina. Towfish söker av havsbotten och vid upptäckt av sökt föremål 

skickar denna ut ljudvågor i vattnet mot fartyget på ytan. Om ljudhastigheten i vattnet är känd kan 

fartyget fastställa towfish’s position genom att mäta tiden det tar för signalen att nå fram. 

För att kunna fastställa towfish’s position måste ljudhastigheten mätas på flera olika djup mellan fartyg 

och towfish. Då ljudhastigheten beror på faktorerna tryck, temperatur och salthalt[3] görs detta i dagsläget 

främst på två sätt. Det ena genom att besättningen vinschar ned ett mätverktyg i vattnet och mäter 

ljudhastigheten manuellt på olika djup[4], och det andra genom att en sond slungas ut i vattnet som mäter 

temperaturen som en funktion av djupet (salthalten försummas), där sonden är förbrukad efter 

mätningen[3]. Rapportens syfte är att utvärdera om mätmetoden kan förbättras då det skulle underlätta 

för besättningen och precisera fyndplatsens position. Lösningen består av en lingående sond som kan röra 

sig på linan mellan bärgningsfartyget och towfish och därigenom mäta ljudhastighetsprofilen i vattnet. 

Olika koncept av lingående sonder har genererats och rapportens mål är att undersöka vilket som är bäst 

lämpat för ändamålet, där de kriterier som jämförelsen av linklättraranordningarna baseras på är 

realiserbarhet, teknisk livslängd och tidseffektivitet; det koncept som på minst tid kan gå flest gånger 

mellan fartyg och towfish kommer att prioriteras. Koncepten grundas på olika tekniska lösningar och 

fysikaliska principer där samtliga begränsas till att röra sig längs linan. De koncept som undersöks delas 

upp i följande kategorier: 

• Lagrad energi som drivmedel i form av motordrift med batteri. Antingen antas den krävda energin 

finnas lagrad i batteriet från början, alternativt med möjlighet att ladda med en generator. 

• Genererad energi, där källan är det konstanta vattenflöde som uppstår när båten är i drift. 

Lösningsförslagen utgörs av generatordriven elmotor, drift med vingar[6], där sonden förväntas segla i 

föredragen riktning, och drift med skovelhjul eller propeller[7], där flödesenergin med hjälp av lämplig 

utväxling[8,9] översätts till ett vridmoment som sedan används till hjulsdrift. 

• Tillämpning av Arkimedes princip[5], där sondens flytförmåga manipuleras, exempelvis likt en uppblåsbar 

ballong, för att förflytta sig längs linan.  

Sonderna kommer att anpassas för befintlig mätutrustning. Utvecklingsarbetet ligger i att skapa ett sätt 

för sonden att transportera sig själv och mätutrustningen längs linan mellan fartyg och towfish. De olika 

koncepten kommer utvärderas med semiempiriska beräkningar och överslag. 
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1.1. Bakgrund 

I dagsläget finns trädklättrande robotar[10] där många av dessa använder en teknik med två par armar som 

greppar om trädet, ett armpar i taget. När det undre armparet greppar trädet sträcker kroppen ut sig, väl i 

det utfällda läget greppar de övre armarna. När det övre armparet har greppat trädet släpper det undre 

armparet greppet och nu drar sig roboten upp längs trädet och processen upprepas. Roboten går en slags 

koalagång, se figur 1. 

 

Figur 1. En modell av en trädklättrande robot. 

Det finns också robotar som letar sprickor inuti oljepipelines och kontrollerar svetsfogar[11], dessa 

fjärrstyrs av en operatör. Roboten fungerar som en större radiobil som drivs med hjälp av larvfötter som 

tar den framåt. Den är ansluten med en lång kabel som ger ström åt roboten och skickar information 

tillbaka till operatören som via en kamera kan fjärrstyra roboten dit den ska och leta efter skador i röret.  

Inom elbranschen finns robotar som klättrar längs elledningar[12], dessa robotar hänger ned ifrån de 

horisontella linorna och finns i flera olika utföranden. En repklättrande robot[13] med 

övervakningsfunktion har utvecklats av Zafar K. och Hussain I. M, denna robot kan gå både vertikalt och 

horisontellt samt hålla fast vid vertikala rep och förbli stilla i den positionen och filma en omgivning. Den 

repklättrande roboten fungerar i det läget som en övervakningskamera. När den klättrar horisontellt 

ligger den ned och hänger endast i ett rep och använder endast ett av hjulparen istället för båda. Ett 

koncept liknande den repklättrande roboten[13] med elmotor och hjul mot lina undersöks i rapporten, 

men här med endast en lina då endast en lina finns att tillgå. Den trädklättrande roboten anses för 

långsam och riskerar tappa taget om linan, den fjärrstyrda roboten som går inuti pipelines anses inte 

applicerbar för rapportens ändamål. Robotarna som används i elbranschen har som första uppgift att röra 

sig i horisontalled och är därför inte lika intressant. 

I undersökningen har författarna inte kunnat hitta någon robot eller sond som klättrar längs linor i vatten 

och som har alla de egenskaperna som efterfrågas i denna rapport. 
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2. Idégenerering av olika koncept 
 

I detta kapitel presenteras olika lösningsförslag som skall klara av att föra sonden ifrån towfish upp till 

fartyget på ytan. De olika konceptens eventuella positiva och negativa egenskaper gås igenom. 

2.1. Eldrift med eller utan generator 
 

Två sonder som drivs med elmotor, har batteri och drivhjul mot linan kommer undersökas. Den första 

modellen har ett batteripaket som laddas i fartyget. Denna sond utvecklas så att batteripaket kan bytas ut 

så att ett batteripaket kan laddas medan sonden är i drift. Några fördelar med att ha elmotor med batteri 

och drivhjul är att detta en vanligt förkommande teknisk lösning med många tillämpningar. Sådana 

tillämpningar är elbil, elmoped och elcykel med mera. Detta koncept klarar av alla olika vinklar längs linan 

så länge det finns tillräckligt med energi kvar i batteriet och tillräcklig effekt och vridmoment hos motorn.  

Den andra varianten av sond med elmotor har batteri, drivhjul och en generator för att laddas i det 

strömmande vattnet. Generatorer är mycket vanligt förekommande för att ladda batteriet i bensinbilar, 

mopeder och liknande farkoster. Fördelen med detta koncept är att sonden kan laddas utan att behöva 

tas upp ur vattnet. Nackdelar med detta koncept är att sonden ligger stilla nere i vattnet när den laddas 

med generatorn. Storleken på batterier och generator undersöks. Ett problem är att en generator 

påverkar sondens massa och hydrodynamik i vattnet.  

2.2. Drift med flytkraft 
 

Detta koncept bygger på en sond som ökar dess volym genom att blåsa upp en ballong när den är längst 

ner i havet nära towfish. I det uppblåsta läget tränger sonden undan en volym vatten med större massa 

än sondens egen massa och flyter därför upp mot ytan.  

Fördelar med flytsonden är att den aldrig får slut på energi, sonden kommer aldrig sluta flyta så länge den 

är i uppblåst läge och ballongen är hel. En risk är att ballongen spricker och ett annat problem är hur 

flytsonden skall kunna röra sig längs de närmast horisontella delarna av linan där den riskerar att fastna. 

Ett frågetecken är också hur lång tid det tar för denna sond att nå ytan.  
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2.3. Drift med vingar 
 

Ett koncept där sonden utnyttjar det konstanta horisontella vattenflödet för att färdas vertikalt med hjälp 
av vingar. Tilltänkta fördelar med konceptet antogs vara en enkel design med få komponenter. Lösningen 
hade haft en obegränsad tillgång till drivande energi och förväntades kunna transportera sonden med 
relativt hög hastighet.  
 
Konceptets stora nackdel är att den inte är praktiserbar när vinkeln mellan klättringsriktning och 
vattenflödesriktning närmar sig ett parallellt läge. Eventuella lösningar för detta problem, samt 
dimensionering på vingarna, ämnade undersökas.  
 

2.4. Drift med direktomvandlad flödesenergi 
 

Konceptet innefattar två lösningar med den gemensamma nämnaren att de direktomvandlar energin från 

vattenflödet till drivande mekanisk energi.  

Det första alternativet undersöker användandet av ett skovelhjul kopplat till ett lingående drivande hjul. 

De fördelar som erbjuds är en relativt enkel konstruktion med obegränsad tillgång till drivande energi. 

Konceptet är även oberoende av vinkel mellan klättringsriktning och vattenflödet vilket gör den 

praktiserbar under hela etappen. En tilltänkt nackdel antogs vara en dålig verkningsgrad med risk för 

långsam klättring. Frågeställningar som behandlades var huruvida sonden kan hållas riktad rätt längs 

linan, alternativets effektivitet, lämpligast typ av skovelhjul och val av transmission. 

Det andra behandlar en flödesupptagande propellersnurra positionerad bakom sonden där propelleraxeln 

är kopplad till ett drivande hjul med hjälp av en växellåda (då de roterande axlarna inte är parallella). För- 

och nackdelarna med alternativet liknar skovelhjulets. Denna uppskattades dock ha en högre 

verkningsgrad, resulterande i snabbare klättring, men samtidigt utgöra en större teknisk utmaning att 

designa. Samma frågeställningar som för skovelhjulet (med undantag för design av skovelhjul) 

behandlades även för detta alternativ.  
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3. Beräkningar och konceptutvärdering 
 

I detta kapitel görs överslag och beräkningar för att utreda vilket eller vilka av de olika koncepten som på 

bästa sätt kan lösa problemet med att röra sig fram och tillbaks längs linan. 

 

Figur 2. Skiss av sondens väg längs linans i vattnet mellan towfish och fartyg. På linan är det tre intressanta 

sondpositioner som undersöks. 

Tre olika positioner på linan är intressanta, se figur 2. Position 1 är det horisontella läget nära fartyget, 

position 2 är cirkelrörelsen som sonden gör när den går längs cirkelsektorn som motsvarar en kvarts cirkel. 

Position 3 är det vertikala läget nära fisken nere i djupet.  

En lätt, kompakt och tillförlitlig ljudhastighetsmätare ifrån Valeport valdes till sonden, se figur 3. Det är 

denna mätare som den färdiga sonden ska klara av att flytta längs linan. 

 
Figur 3. Valeport Ultra SV. 

Valeport Ultra SV väger ca 300g är 110mm lång och har en diameter om 38mm, se figur 3. 
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3.1. Eldrivet koncept 
 

Fartyget som bogserar towfish rör sig med konstant hastighet som ger upphov till hastighet v  i vattnet 

sett ifrån sonden. Sondens hastighet relativt vattnet relv  ges av 

(1.1) rel sondv v v  .  

v  sätts till 4knop som är hastigheten som vattnet flödar mot towfish och sond med, vid omvandling till 

SI-enheter fås 

(1.2) 2.04 /v m s  .  

Motståndskraften DF  uppkommer till följd av vattnets motstånd på sonden, denna räknas ut som 

(1.3) 
21

2
D D relF C A v     . 

Vattnets densitet är  , sondens motståndskoefficient är DC  och tvärsnittsarean är A . Energi DE  som 

krävs till följd av arbetet av motståndskraften DF av vattnet på sonden längs sträckan S  beskrivs som 

(1.4) D DE F S  .  

Potentiell energi PE  räknas ut i (1.5) där m  är hela sondens massa, höjden H är 1km mellan towfish 

och fartyg, nu kan PE  skrivas som 

(1.5) ( )PE mg Vg H  .  

 

Figur 4. Friläggning av sond i position 2. 

Sondens bedöms kunna ta sig ifrån fartyg ner till towfish utan hjälp av elmotorn. Sonden tar sig ned med 

normalkraft N , motståndskraft DF och tyngdkraft mg  se figur 4. Det är alltså när sonden skall ta sig upp 

till ytan som energi E  förbrukas, se (1.7). 
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Normalkraften N  ifrån linan på sonden är alltid vinkelrät mot F  (kraften ifrån drivhjulen som drar upp 

sonden ur vattnet) som alltid är längs med linan, se figur 4, detta leder till 

(1.6) 0NN F E   .  

(1.6) betyder att det inte går åt någon energi NE  till följd av normalkraft för att få upp sonden ur vattnet. 

Beräkningsmodellen som ställs upp för att få upp sonden ifrån towfish till fartyg ger att det krävs en total 

energi E  med inkluderade säkerhetsfaktorer (se tabell 2 och figur 5)  

(1.7) ( )D P EL S friktionE E E        .  

  

Figur 5. Gula vektorer symboliserar den energi som krävs till följd att få upp elmotor-sonden till fartyget. 

DE  är energi till följd av motstånd i vattnet och PE  är potentiell energi. 

Totalt krävs 1E MJ  energi för att få upp sonden upp till fartyget (hur motståndskoefficient DC  och 

tvärsnittsarea A har antagits och räknats ut framgår i kapitel 5.3). Energi som går åt till följd av 

friktionskraft
frikF  har räknats in i E  (1.7) genom en säkerhetsfaktor 

friktion . I E (1.7) används flera 

säkerhetsfaktorer för att kompensera för låga verkningsgrader, friktionskraft och även en generell 

marginal, se tabell 2. 

Tabell 2. Antagna säkerhetsfaktorer för att kompensera för låg verkningsgrad för batteriet och motor i 

kallt vatten, för friktionskraft och även en generell säkerhetsfaktor. 

EL  2 

friktion
  1.2 

s  2 
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För att räkna ut hur stor effekt P , spänning U  och ström I  måste först tiden t  räknas ut. S   är 

sträckan 5100m längs repet ifrån sond upp till fartyg, sondens hastighet längs linan sondv  har satts till 

1m/s. Tiden t  räknas ut som 

(1.8) 
sond

S
t

v
 .  

Effekt P  har antagits vara konstant över tiden t  och räknas ut som  

(1.9) 
E

P
t

 .  

Effekt P  kan också räknas ut genom effektlagen  

(1.10) P U I  .  

Nu kan ström I  med hjälp av (1.7), (1.8) och (1.9) och U  37V (se kap 3.1.1) räknas ut som 

(1.11) 
E

I
t U




.  

Ah  (amperetimmar) är ett mått på hur lång tid t  (se 1.8) i timmar som batteriet klarar av att leverera 

ström I , denna räknas ut som 

(1.12) 
3600

I t
Ah


 . 

Energi i Wattimmar ges av 

(1.13) whE Ah U  .  

Farten hos sonden längs linan sondv  väljs till 1m/s. Spänningen U  för batteriet (se 3.1.1) är konstant 37V. 

Följande ger att det tar 85min för sonden att gå hela vägen upp till fartyget. Strömmen I  genom 

elmotorn är 5A, (1.12) och (1.13) ger att batteriet måste innehåll minst 7Ah och 249Wh.  
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3.1.1. Batterier  
 

Kriterier för sondens batterier är att de ska ha hög energidensitet och att batteripaketet skall vara smalt 

och lätt, detta för att få en så liten tvärsnittsarea som möjligt i sondens färdriktning och för att sonden 

skall vara så lätt som möjlig att hantera när den kopplas på och av linan. Flera olika modeller och typer av 

batterier begrundas men tillslut väljs ett Li-Ion-batteripaket till sonden på grund av dess höga 

energitäthet. Det valda Li-Ion-batteripaketet [20] väger 4082g, spänningen är 37V, klarar leverera 30A och 

har en kapacitet på 21Ah samt 777Wh. Batteriet består av 10st Li-Ion Polymer 3.7V 21Ah batterier som är 

seriekopplade. Batteripaketet är långsmalt med måtten 280/110/75mm och det bedöms leva upp till 

kraven att kunna leverera ström 5A, 37V och ha en kapacitet på mer än 249Wh och 7Ah. Batteriet lever 

således upp till de kravs som ställs på det i (1.9) till (1.13). Detta innebär också att batteriet i teorin borde 

klara av att göra resan mellan towfish och fartyg tre gånger utan att laddas. 

3.1.2. Elmotor 
 

Två dimensionerade faktorer är viktiga i valet av elmotor, effekt P  (se 1.9) och det kraftmoment M  som 

motorn måste klara av att leverera. Sambandet mellan vinkelhastighet  , sondenshastighet sondv  1m/s 

och radien på drivhjulet drivhjulr  50mm ser ut på följande sätt 

(1.14) sond

drivhjul

v

r
  .  

Motorns krävda vridmoment M  räknas ut som kvoten mellan effekt P  (1.09) och vinkelhastighet     

(1.15) 
P

M


 . 

Ekvation (1.15) ger ett krävt vridmoment M  8.8Nm för elmotorn. I (1.9) räknas effekt P  ut och denna 

tillsammans ström I  (1.11), spänning U  (se kap. 3.1.1) och moment M  (1.15) begrundas i valet av 

motor. En elmotor med effekt på 176W vid ström 5A och en spänning 37V med ett vridmoment M på 

minst 8.8 Nm är en lämplig motor för elmotorsonden.  

Moment M  anses vara den dimensionerande faktorn tillsammans med effekten P . Exempelvis klarar 

elmotor JM1 ifrån JobyMotors [21] av kraven som ställs på elmotorn då den har ett kontinuerligt 

vridmoment 13.2Nm vid nominellspänning men är mycket överdimensionerad effektmässigt. Denna 

motor väger 2750g. Exempelvis skulle en specialbeställd motor vara ett bättre val för att på så sätt få ner 

storlek och massa hos elmotorn. Motorn måste också kapslas in för att klara av trycket på 1km djup, 

kapseln måste tätas för att elmotorns axel sticker ut genom dess skyddande hölje. Detta kommer ha en 

inverkan genom ökad friktionskraft på drivaxeln. Flera säkerhetsfaktorer är tagna i åtanke genom att 

effekt P och därmed moment M har räknats ut till följd av energi E  (1.7) med säkerhetsfaktorerna S ,

friktion , EL  se tabell 2.  
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3.1.3. Generatorladdning av batterier 
 

I detta kapitel undersöks hur lång tid det tar att ladda batterierna med en generator i vattnet. 

Generatorns effekt GENP  räknas ut som 

(1.16) 
2

2
GEN GEN

mv
P 



  .  

Faktor GEN  i (1.16) är generatorns verkningsgrad och denna antas vara ungefär 0,3. Massflödet m


 i 

(1.16) har bestäms som 

(1.17) 2

GENm v r


  . 

För att räkna ut hur lång tid laddat  som det tar att ladda batteriet med så mycket energi E  som går åt för 

att ta upp sonden till ytan används 

(1.18) ladda

GEN

E
t

P
 . 

Ekvationer (1.16) till (1.18) ger att det tar ungefär 93min att ladda sondens batterier med en generator 

med verkningsgrad på 0.3 och en diameter på 0.4m. I detta kapitel antas att massan m , 

motståndskoefficienten DC  och tvärsnittsarean A  inte påverkas av att montera en generator på 

elmotorsonden. 
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3.2. Flytkraft 
 

Vid användning av flytkraft är inte problemet att sonden får slut på energi. Här är problemet hur lång tid 

det tar upp till ytan och hur problemeten som uppstår vid vissa vinklar på linan när sonden närmar sig 

position 1 - flytsonden har svårt att gå i sidled.  

3.2.1. Nedvägen för sond med flytkraft 
 

På vägen ned mot towfish för en sond med massa m  och volym 1V  (sondens volym innan ballongen är 

uppblåst) fås kraftekvationen av  

(1.19) 
1: nerF V g mg   .  

I (1.19) är 1V g  den massa vatten som sonden tränger undan, uppmärksamma att 

(1.20) 1mg V g . 

Det betyder att sonden sjunker. Med insatta värden på massa m och volym 1V  ger Ovanstående två 

beräkningar 

(1.21) 17nerF N  . 

3.2.2. Uppvägen med flytkraft 
 

Här görs överslag gjorts för att utreda hur lång tid det skulle ta för sonden att få upp sonden för en 1km 

lång strikt vertikal lina mellan towfish och fartyg på ytan. Initialt direkt efter att ballongen har blåsts upp 

fås följande kraftekvation 

(1.22) 
2: Fupp V g mg     

Nu är ballongen uppblåst och dess volym är nu 2V  (massan m  är oförändrad), uppmärksamma att 

(1.23) 2mg V g .  

Vilket betyder att sonden nu flyter. Ballongens volym 2 1V V  väljs till ca 30L så att kraften uppF  med 

vilken sonden stiger blir 

(1.24) 260uppF N . 

Notera att 

(1.25) | | | |upp nerF F .  
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Parametrarna som leder till (1.25) har valts på ett sådant sätt för att sonden även får hjälp ned längs den 

verkliga (ej vertikala) linan utav normalkraft N  och motståndskraft DF .  

Figur 6. Friläggning av flytsond på väg mot ytan längs en tänkt vertikalt lina, blå vektor indikerar hastighet. 

(Detta skulle motsvara position 3 hela vägen upp till linan.) 

Efter en stund uppnås jämvikt då vattnets tröghet motF  vill motverkar sondens rörelse, se figur 6, och på 

så sätt fås 

(1.26) 2: 0motV g mg F    .  

Då konstant hastighet uppv  är uppnått i (1.26) gäller  

(1.27) 
upp motF F .  

Nu kan vattnets motståndskraft motF  på sonden räknas ut som 

(1.28) 21

2
mot D uppF C A v     . 

Detta ger att hastigheten uppv  längs det tänkt vertikala repet räknas ut som 

(1.29) 2 mot
upp

D

F
v

C A


 
. 

Motståndskoefficienten DC  har antagits vara 0,45 och tvärsnittsarean A  har antagits vara 0.3 2m . Nu kan 

tiden uppt , tiden det tar för flytsonden att ta sig upp till ytan längs ett 1km vertikalt repet, räknas ut 

(1.30) 
upp

upp

v
t

H
 .  

Följande ger att det tar ca 9min för sonden att med flytkraft ta sig rakt upp ur ett djup H  på 1km, detta 

anses som ett bra resultat men problemet för sonden att gå i sidled kvarstår. 
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3.3. Hydrodynamisk framdrivning med vingar 
 

Som grund för undersökningen huruvida följande koncept är genomförbara gjordes ett antal 

överslagsberäkningar med avseende på kraftjämvikt och energiåtgång. Målet var att få en 

uppskattning av den kraft i linans riktning uppåt som krävs för att hålla sonden i jämvikt, alltså i 

konstant fart längs linan. I samtliga beräkningsfall antas att linan bildar en enkel båge mellan båt 

och towfish där towfish antas vara orubblig i djupled. Beräkningar, antagna parametrar och 

relationer och resultat (för kapitel 3.6-3-7) finns samlade i bilaga 4. 

 

Figur 7. Kraftjämvikt för sond längs linan. Sonden visas i cirkelform för enkelhetens skull. 

Ur jämvikten, se figur 7, kunde ett uttryck för krafterna F
, som beskrev krävd tillförd kraft längs linan 

för att hålla sonden i konstant fart, och motståndskraften DF  tas fram. Ekvationerna 

 

(1.31) : sin F cos 0FL NF m g F            

och 

(1.32) : cos sin 0D NF F F          

ger sambandet 

(1.33) 
2

cos
cos

sin
sin

FL
D

m g F
F F 






 
  



 . 
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Figur 8. Graf över krävd drivande kraft längs linan och motstånd som funktion av vinkel mot flödet. I 

position 1 innehar sonden vinkeln 0o. 

För att få en vidgad bild av alternativet och dess medföljande för- och nackdelar studerades främst 

flygplansvingar och flygande drakar då dessa beskriver samma funktion som tilltänkt koncept, men i luft 

istället för vatten. Nya faktorer att ta hänsyn till blev den lyftkraft och det extra motstånd som vingarna 

ger upphov till, se figur 9. 

 

Figur 9. Kraftjämvikt för sond med vingar. 

 

I fallet med vingar antas kroppen vara tyngdlös för enkelhetens skull. 

Krävd kraft för att förflytta sonden längs linan beskrivs då som cosDtotF F  , där det totala 

flödesmotståndet är 
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(1.34)  
2

2
Dtot D DV V DV D

v
F F F A C AC     . 

Motståndet för vingarna räknas med samma formel som för sonden. 

Lyftkraften beskrivs av  

(1.35) 
2

2
L L V

v
F C A    

där konstanten LC aoa  (angle of attack) och VA är vingens ytarea. 

Då lyftkraft är en kraft riktad rakt uppåt beräknades det nya F
 som är parallell med linan. 

Relationen mellan lyftkraften LF  och krävd kraft F  ges av 

(1.36) 

cos
2

L

F
F







 

 
 

  

där (1.34)-(1.36) resulterar i uttrycket för den sökta ytarean på vingarna 

(1.37) 
20.0365

cos
2

D
V

L DV

AC
A m

C C




 
 

  
 

 . 
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3.4. Direktomvandling av flödesenergi 
 

Inom konceptet direktomvandling av flödesenergi till mekanisk drivande energi studerades två alternativ. 

Antingen drivs sonden av ett/flera hjul som sitter på sidan av sonden, se figur 10, (ofta refererad i 

rapporten som lösningen med skovelhjulet), medan det andra alternativet är drift med en propellerturbin 

positionerad bakom sonden, se figur 13. 

3.4.1. Skovelhjul, H-rotor och Savoniusrotor 
 

 

Figur 10. Kraftjämvikt för sond med skovelhjul. 

Inför bedömning av skovelhjul som lösning studerades mekanismer och fysikaliska samband främst hos 

olika typer av vindsnurror. Detta för att dessa används under liknande förhållanden där flödet verkar på 

hela hjulet till skillnad från den traditionella användningen av skovelhjul där den endast är delvis nedsänkt 

i vattenflödet. 

De mest förekommande typerna av vindsnurror i dagsläget som påminner om skovelhjulet är 

Savoniusrotorn, Darrieusturbinen och H-rotorn (Giromill), se figur 11, där dessa innehar en dokumenterad 

verkningsgrad på ca 10-15%, 30% respektive 40%[7]. De två sistnämnda kräver dock att rotationen startas 

av extern part[16]. Detta beror på att de flödesvektorer som krävs för drift inte bildas förrän rotorn är 

igång, se figur 12. 



21 
 

 

Figur 11. De tre mest förekommande vindsnurrorna oberoende av attackvinkel. 

 

 

Figur 12. Rotationsriktningen tillsammans med vindens riktning bildar tillsammans den flödesvektor som 

krävs för att få H-rotorns vingar att ”lyfta” i rätt riktning.  

Av de tre alternativen utsågs savoniusrotorn och H-rotorn som bäst lämpade att representera 

konceptförslaget då den ena inte behöver extern hjälp medans den andra innehar bäst verkningsgrad. 

För att ta reda på huruvida endera rotor skulle kunna förflytta sonden längs linan samt med vilken 

effektivitet studerades dess verkningsgrad i samband med den energi och effekt som skulle finnas 

tillgänglig i det vattenflöde rotorn ställs inför. För att bestämma den energi som passerar rotorbladen 

antogs en svept area motsvarande turbindiametern. Denna baserad på önskemål om rimlig sondstorlek. 

Massflödet beräknades med  

(1.38) turbinm A v   

där turbinA  är svept area. Med (1.13) kunde därefter total tillgänglig energi och effekt uppskattas. 

Då verkningsgraderna för samtliga alternativ var kända kunde den energi som kunde omvandlas till 

mekanisk drift beräknas med 
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(1.39) 
drift rotor vattentunnelP P  . 

I syfte att beräkna den effekt som det hjul som är tänkt att driva sonden längs linan skulle kräva användes 

den redan beräknade kraften F
, om än justerad för det ökade motstånd ( DF ) som rotorn upptagande 

area innebär, för att bestämma det moment som ett drivande hjul behöver enligt 

(1.40) 
D DM F r  , 

där Dr  utgör en antagen rimlig radie på det drivande hjulet. Vinkelhastigheten hos det drivande hjulet 

beskrevs som  

(1.41) sond

D

v

r
    

där sondv  är klättringshastighet längs linan för hjulet. Driveffekten beskrevs av  

(1.42) 
drift DP M   . 

Ekvationerna (1.37)-(1.40) kunde således användas för att beräkna alternativens effekt och maximal 

klättringshastighet. 

Den antagna verkningsgraden sattes lägre än de dokumenterade maxvärdena då de bedömdes 

orealistiska (se Betz lag, sista stycket[15]). 

3.4.2. Propeller 
För mekanisk drift med propellerturbin studerades huvudsakligen vindkraftverk, vattenturbiner och 

vattengående propellrar.  

 

Figur 13. Kraftjämvikt för sond med propellerdrift 

I praktiken antas dagens propellergeneratorer som mest kunna utvinna ungefär 35 % av den totala 

energin hos den flödestunnel den utsätts för[15]. Med känd verkningsgrad kunde därefter effekt och 
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klättringshastighet beräknas. Samma beräkningar som för H-rotorn och Savoniusrotorn användes även 

här. Beräkningsresultatet för samtliga alternativ sammanställdes i tabell 3. 

Tabell 3. Resultatvärden för samtliga koncept inom direktomvandling av flödesenergi. 

 Antagen 
Verkningsgrad 

Effekt Klättringshastighet Tid till ytan 

H-rotor 30% 192W 0.5155m/s  2,74h 

Savoniusrotor 12% 76.8W 0.2062m/s 6.87h 

Propellerdrift 35% 224W 0.60142m/s 2.35h 

3.4.3. Transmission 
Med samma axiella riktning hos både energiupptagande och klättrande hjul krävs enbart lämplig storlek 

på kraftöverförande hjul för skovelhjulet.  

Till skillnad från alternativet med skovelhjulet verkar propelleraxeln i en annan riktning än det hjul som 

klättrar längs linan. Lösningen kräver alltså minst en utväxling mer än skovelhjulet. 

Ett annat krav för att propellern ska fungera är att dess axel alltid är parallell med vattenflödets riktning. 

Vid färd längs bogseringslinans båge kommer därför vinkeln mellan axeln och linan behöva variera. För att 

under dessa omständigheter kunna omvandla det vridande momentet från propelleraxeln till det 

klättrande hjulet undersöktes främst två olika lösningar. 

Svängbar snäckväxel 

Här har propelleraxeln möjlighet att rotera kring hjulets axel genom att de länkats ihop, se figur 14. 

Propellerrotationerna kan därmed överföras direkt till hjulet under minst en utväxling. 

 

 

Figur 14. Svängbar snäckväxel. När flödets riktning ändras i relation till propelleraxeln så kan axeln följa 

med. Detta med hjälp av en led mellan den gängade axeln och ett kugghjul i utväxlingen.  
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Kardanknut 

Med hjälp av en kardanknut, se figur 15, kan propellerns rotationer överföras till växellådan oberoende av 

propelleraxelns vinkel. Denna används redan i liknande tekniska föremål såsom båtmotorer där den 

kopplar samman motor och svängande propeller[9]. 

 

Figur 15. Med en kardanknut kan ett vridmoment transmitteras mellan två axlar som inte är parallella. På 

så sätt kan propelleraxeln hållas parallell med flödesriktningen. 

 

3.5. Utförlig utredning H-rotor 
 
Då konceptet rörande H-rotorn väckte större intresse än övriga alternativ inom rotordrift beslutades det 

att göra en mer djupgående undersökning kring det. Konceptet erbjuder flera positiva egenskaper, men 

också flera frågeställningar som skulle behöva besvaras innan en detaljdesign skulle kunna påbörjas.    

Utmaningar för drift med H-rotor var: 

- Är det möjligt att implementera en elmotor med tillhörande batteri för begynnande rotation? Hur 

stark behöver denna vara? Andra alternativ? 

- Praktisk formgivning 

- Överlämning av mätdata 

- Kan rotorn göras mer robust? 

3.5.1 Implementering av motor 
 
Omkoppling från start med elmotordrift till självgående drift görs idag av samtliga H-rotorer i 

användning[17]. Därför bör lösningen kunna implementeras även här.  

Inför val av motor beräknades krävd effekt för att få rotorn att rotera vid önskat varvtal. Därför 

uppskattades det flödesmotstånd som behövde övervinnas för uppstart. I beräkningarna försummades 

rotorarmarnas tröghetsmoment då det genererade motståndet i vatten antogs dominera. Eftersom 

motorn är tänkt att endast köras under position 1 och sonden beräknas vara tyngdlös antas motorn inte 

behöva övervinna andra krafter än det som rotorarmarnas flödesmotstånd utgör.  

Det genererade motstånd som rotorbladen genererar beskrevs med ekvationen för flödesmotstånd (1.3) 

där hastigheten för bladet beror på rotorns vinkelhastighet och bladets armlängd enligt 

(1.43) 
vinge drivaxel armv L   . 
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Det sökta varvtal som motorn avsågs överföra till rotorn ansattes en aning lägre än det beräknade 

varvtalet för H-rotorn. Detta för att med hjälp av en frihjulshylsa[19] kunna övergå till drift av enbart H-

rotorn utan att den avstängda motorn verkar bromsande. Ett frihjul fungerar genom att låta ett lager 

rotera fritt åt ett håll men tar upp moment åt det andra. När hastigheten för H-rotorn överskrider 

hastigheten hos motorn ändras den relativa hastighetsriktningen mellan de två. Därmed släpper 

motordriften. 

Värdet på CD bestämdes med antagande att samtliga komponenter hade en vingprofil mot flödet (se 

bilaga 1). Vingarnas area baserades på ungefärliga mått på önskad produkt (parametrar, uträkningar och 

förtydliganden finns i bilaga 5). Med kraften och armlängden känd beräknades motorns krävda moment 

drivaxelM  och effekt motorP  enligt  

(1.44) drivaxel D armM F L   

och 

(1.45) motor drivaxel drivaxelP M  . 

Följande resultat erhölls: 

Tabell 4. Resultat motor. 

Krävt moment från motor [Nm] Krävd motoreffekt [W] 

0.38 18,6 

 

Med så pass små värden behövs endast en jämförelsevis liten motor vilket skulle resultera i en mindre 

sond med mindre motstånd. Elmotorn skulle dock förmodligen behöva skräddarsys eller vara kopplad till 

passande växellåda då önskat varvtal är mycket lägre än vad de flesta elmotorer arbetar med[18].    
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Alternativt används Savoniusrotorer i syfte att sätta igång rotationen. Alternativet används redan i 

samband med denna typ av rotorer, se figur 16. 

 

 

Figur 16. Darrieusrotor med inre Savoniusrotor för uppstart. 

3.5.2 Praktisk formgivning 

 

Figur 17. Extra lång sond med H-rotor på vardera sida av balansskäl. 

I syfte att skydda linan från rotorbladen görs sondkroppen längre än vad den annars behövt vara. Två 

rotorer placeras på varsin sida om sonden för att hålla den balanserad, se figur 17. 

3.5.3. Överlämning av mätdata 
Då konceptet innebär att sonden inte har möjlighet att röra sig från vattenytan och upp i fartyget behöver 

datan skickas till fartyget på något sätt. Lyckligtvis finns ett flertal alternativ för trådlös 

informationsdelning, bland annat Bluetooth. 
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3.5.4. Robusthet 
 

Ett av de större problemen med H-rotorn i detta sammanhang är dess känslighet för eventuellt bråte som 

kan tänkas trassla in sig i rotorbladen. Ett alternativ är att klä sonden i ett skyddande galler, se figur 18, för 

att undvika eventuella trasselproblem. Detta skulle dock innebära en större krävd volym med större 

massa och motstånd. 

Motståndet för den i flödesriktningen rektangulära profilarean (antaget 5% av total area då det är ett 

galler) beräknades med (1.3) med ett passande CD-värde hämtat ur bilaga 1. Detta uppgick till en kraft på 

cirka 5.8 N.  

Antas gallret vara av konstruktionsstål och att det täcker 5% av ett cylindriskt hölje med en tjocklek på 

2mm hos tilltänkt rotorpar uppskattades volym och pålagd massa som 

(1.46) 2 2( 0.02) ( 0.02)burV r h r h       

respektive 

(1.47) 0.05bur bur stålm V    

vilket ger en uppskattad vikt på 5.34kg ej medräknat krävd stödstruktur för att fästa i sonden. Material 

som plast och tunnare strukturer liknande exempelvis hönsnät avfärdades med avseende på 

tålighetsmarginal; buren får under inga normala omständigheter, där exempelvis en tångruska fastnar i 

gallret, plasticera för det ökade motståndet. 

 

Figur 18. Propellerskydd liknande det som skulle kunna användas för H-rotorn. 
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4. Resultat av konceptutvärdering 
 

Här presenteras vilka resultat som de olika koncepten genererar efter att beräkningar och överslag har 

gjorts, samt vilka problem som fortfarande saknar genomförbara lösningar. 

Eldrift 

Med denna teknik tar det 85min för sonden att gå hela vägen upp till fartyget med en fart av 1m/s. 

Spänningen som batteriet kan leverera är konstant 37V, strömmen genom elmotorn är 5A och batteriet 

måste klara 7Ah och 249Wh. Motorn måste ha en effekt om 176W och ett vridmoment 8.8 Nm. Detta 

koncept med valt batteri bör orka att gå tre gånger mellan towfish och fartyg. En elmotor-sond designas i 

kapitel 5. 

Generatorladdning 

Det tar 93min att ladda sondens Li-Ion-batteri, för att klara av en resa upp till ytan, med en generator i 

vattnet som har en verkningsgrad på 0.3 och en diameter på 0.4m. En generator bedöms kunna ladda 

batteriet på en godtagbar tid men den bedöms då behöva vara så stor att den påverkar både vikt och 

hydrodynamik på ett dåligt sätt, generator utesluts. 

Flytkraft 

För sonden med flytkraft tar det ca 9min att ta sig upp ifrån ett djup om 1km om linan är helt vertikal. 

Sonden bedöms inte kunna rör sig i horisontalled när sonden närmar sig position 1 och utesluts därför 

som lösning. 

Vingar 

För att lyfta sonden längs linan upp till position 1 krävs en sammanlagd vingarea på 0.0365m2 för 

vingarna. Denna kan anses fullt acceptabel. Om än resultatet gällande krävd vingstorlek är positivt 

kvarstår fortfarande problemet med att vingarna inte verkar i position 1, vilket innebär att konceptet 

förblir en halvlösning.  

Det har spekulerats kring eventuella fördelar med att kombinera vingarna med anda koncept som går hela 

vägen (exempelvis elmotordrift), men idén har ratats med motiveringen att en helhetslösning bidrar till en 

smidigare och enklare enhet. Vingkonceptet bedömdes således ej värd att vidareutveckla. 

Direktomvandlad flödesenergi 

Samtliga rotorer beräknas ta sig upp längs linan, om än med olika effektivitet. Med uppskattade 

klättringstider för Savoniusrotorn (6.87h), propellerturbin (2.35h) och H-rotorn (2.74h), visar sig dock vissa 

alternativ mer lovande ut än andra. 

Även om Savoniusrotorn kommer med fördelen att vara en anordning som är mindre känslig för yttre 

påverkan (såsom tångruskor, eventuellt bråte) anses dess effektivitet och klättringshastighet för dålig. Då 

den beräknade effektiviteten var ett maximivärde bedömdes konceptet inte värt att gå vidare med. 
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Propellerturbin har den snabbaste klättringstiden. Den är däremot mer känslig för yttre påverkan, 

dessutom ställer anordningen högre teknologiska krav på växellådan. Växellådan behövs dels för att ändra 

rotationsriktning för det klättrande hjulet samt eventuellt dess rotationshastighet. Det större antalet 

krävda utväxlingar kan också innebära att de pålagda förlusterna i växellådan gör denna lösning mindre 

effektiv än t.ex. H-rotorn som nästan har lika stor verkningsgrad men färre krävda utväxlingar. Med 

slutkonceptets realiserbarhet i åtanke beslutades det att inte vidareutveckla propellerturbin. 

H-rotorn uppvisade en god klättringstid med någorlunda simpel konstruktion och utväxling (om ens 

någon, då beräkningarna antyder att den drivande axeln kan kopplas direkt till det drivande hjulet). 

Konceptets stora problem är dock dess känslighet för yttre påverkan och den rotationsstart som 

anordningen kräver.  Även om den fördjupade utredningen erbjöd lösningar på några av dessa 

utmaningar så tydliggjorde den också konceptets robusthetsproblem. Ett skyddande galler hade påverkat 

sondens effektivitet genom att öka motståndet och dess massa (vilket skulle göra det svårare att göra 

sonden ”tyngdlös”). Å andra sidan hade sonden utan skydd löpt en oacceptabelt stor risk att sluta fungera 

på grund av yttre påverkan. Därför valdes till sist även detta koncept bort. Även om H-rotorn dömdes ut i 

valet av slutkoncept uppvisade konceptet ett flertal fördelar. Lösningen skulle förmodligen kunna vara ett 

starkt alternativ i en undervattensmiljö där skydd inte behövs. 
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5. Design av elmotorsond 
 

Det finns ett antal utmaningar som är tvungna att lösas när elmotorsonden designas.  

- Ett skyddande hölje måste konstrueras så att sonden inte imploderar på ett djup av 1km. 

- Ett material skall väljas till de skyddande höljena. 

- Sonden måste göras relativt lätt och smidig så att den blir lätt att hantera och tyngdlös i vattnet.  

- Batteripaket med skyddande hölje måste enkelt kunna tas upp ur vattnet och laddas. 

- Sondens form måste göras mycket hydrodynamisk för att spara energi så att batterierna inte får 

slut på energi innan sonden kommit upp ur vattnet. 

5.1. Inspiration 
 

Inspiration till formgivningen av elmotorsonden hämtas ifrån flera redan existerande farkoster. Ubåtar är 

strömlinjeformade och klarar av höga tryck, se figur 19. En annan farkost som studeras är linfärjor som är 

energieffektiva eftersom de drar sig fram längs linor istället för att behöva använda propellrar med låg 

verkningsgrad. I rapporten har egenskaperna hos ubåtens form utnyttjats på grund av dess goda 

hydrodynamik och goda förmåga att stå emot stora tryck, detta i kombination med att låta sonden dra sig 

fram längs repet likt en linfärja för att spara energi. 

 

 

  Figur 19. Ubåtar klarar höga tryck djupt under vatten. 
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5.2. Hållfasthet 
 

Batterierna behöver kapslas in för att motstå det stora trycket som uppstår på en kilometers djup. 

Inspiration hämtas från ubåtar som är både hållfasta och hydrodynamiskt effektiva. Ubåtens form gör det 

relativt enkelt att analysera hållfastheten för sondens skyddande hölje, här kan ångpanneformler för 

tunnväggiga tvärsnitt användas. Spänningar som uppstår i en cylinder kan ses i figur 20.   

 

 

Figur 20. Spänningar i cylinder. 

 

Ångpanneformlerna för tunnväggiga tvärsnitt ses i (1.49),(1.50) och (1.51) och används för att räkna ut 

spänningar i höljet. Tryck P är skillnaden i tryck innanför och utanför det skyddande höljet, denna 

tryckskillnad utgörs av det hydrostatiska trycket 

(1.48) P gH  . 

För en cylinder under tryck P  med väggtjocklek h  och innerradie a  kan spänningen i   -riktning 

skrivas   

(1.49) 
,cylinder

Pa

h
  .  

I z -riktning för en cylinder blir spänningarna 

(1.50) 
,

2
z cylinder

Pa

h
  .  

För en sfär blir spänningarna samma i både z - och  -riktning 

(1.51) 
, z,

2
sfär sfär

Pa

h
   .  
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Observera att det är ,cylinder  som blir den dimensionerande faktorn för tjockleken på det skyddande 

höljet på grund av dess höga spänningar i  -led, se (1.49) och jämför med (1.50) och (1.51). En 

aluminiumlegering föreslås som material till det skyddande höljet, exempelvis EN AW-2014 T6 som på 

grund av egenskapen att materialet är lätt och relativt starkt med en sträckgräns på 370 MPa [14] för 

pressade rör. Densiteten alu  för aluminium är ca 
32700 /kg m . En slutgiltig form av det skyddande 

höljet kan ses i figur 21.  

 

Figur 21. Cylinder med halvsfärer på sidorna. 

Innerradie a  tas fram genom att rita upp batteriets dimensioner inuti röret i Solid Edge se figur 22, detta 

ger a  67.5mm. Höljet har en godstjocklek h  6mm och motstår tryck P  -9,82 MPa (1.48), detta ger 

tryckspänningarna som kan läsas i tabell 5.  

Tabell 5. Spänningar i skyddande batterihölje. 

,cylinder  – 110MPa 

,z cylinder  – 55MPa 

,sfär  – 55Mpa 

z,sfär  – 55Mpa 

 

Resultatet i tabell 5 säger att kapseln är väl skyddad mot trycket P , säkerhetsfaktor mot sträckgräns

struktur  räknas ut som 

(1.52) 
,

struktur

cylinder

Sträckgräns






 . 

Ekvation (1.52) ger att värdet för 3struktur  , denna säkerhetsfaktor bedöms vara av god storlek. Detta 

betyder att godstjockleken h  för den valda aluminiumlegeringen är fullt tillräcklig. 
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Massan för ihålig cylinder cylinderm  räknas ut genom 

(1.53) 
2 2L ((a h) )cylinder cylinder alum a    .  

Massan för ihålig sfär sfärm  fås som 

(1.54) 3 34
((a h) )

3
sfär alum a    .  

Massan för höljet höljem  blir då 

(1.55) 
hölje cylinder sfärm m m  .  

Cylinders längd cylinderL  sätts till 360mm. Detta ger tillräckligt plats åt batteriet som är 280mm långt, 

höljets längd 
höljeL  räknas ut som 

(1.56) 2( )hölje cylinderL L a h   .   

Ekvation (1.56) ger en total längd på batterihöljet 
höljeL 507mm. Ekvationerna (1.53) till (1.55) ger total 

massa 
höljem  3.6 kg. Ett tvärsnitt av cylindern finns i figur 22.  

 

Figur 22. Tvärsnitt av cylinderhölje med batteri inuti. 

Två separata skyddande kapslar skapas, en för batteriet och en för elmotorn. Elkablar ifrån den stora 

batterikapseln går in till motorn i motorkapseln och ljudmätaren. En axel sticker ut ur motorkapseln för 

att driva drivhjulet som sitter mot linan. Båda kapslarna bedöms kunna tätas med packningar och 

tätningsmassa. På grund av en mycket mindre innerradie bedöms en aluminiumkapsel med samma form 

och 3mm väggtjocklek vara tillräcklig för att skydda motorn mot trycket P .   
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Massan för batterikapsel med batteri bkm  räknas ut som  

(1.57) ( )bk batteri höljem m m  . 

Detta ger en massa bkm =7.7kg, det är fördelaktigt om batterikapsel med batteri verkar tyngdlös i vattnet. 

Detta utreds med hjälp av Arkimedes princip 

(1.58) 3 24
( (a h) L (a h) ) 0
3

bk cylinderm g g       .  

 Ekvation (1.58) ger att batterihöljet med batteri tränger undan en volym vatten med lika stora massa som 

den egna massan bkm , detta betyder att batterihölje med batteri är tyngdlös i vattnet. 
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5.3. Hydrodynamik 
 

Sondens form är viktig med avseende på hur mycket energi E  som krävs. E  beror på motståndskraft DF  

(1.3) som i sin tur beror på motståndskoefficient DC och tvärsnittsarean A  som beror på vinkeln   - 

vinkeln mellan linjen genom sondens båda halvsfärers mittpunkt och vertikallinjen. Hur DF  beror av 

vinkel   visas i ett diagram i figur 23.  

 

Figur 23. Diagram över motståndskraften som förenklad funktion av vinkel mellan sond och lodlinje. 

Slutsatsen är at vinkeln   därför måste hållas så liten som möjligt. Detta kan göras genom att frikoppla 

batteripaketet ifrån övriga sonden genom att låta motorn med ljudmätare och hjulpar, genom en lina, 

bärga batteripaketet efter sig, se figur 24. Batteripaketet som är sondens största del kommer då att lägga 

sig längs med strömningen, se figur 25. Batteripaketet är tyngdlöst i vattnet och genom att frikoppla 

batterikapseln kommer tvärsnittsarean A  och motståndskoefficienten DC  hållas låga och konstanta, 

detta kommer att hålla DF  på en jämn och låg nivå och på så sätt kommer mindre energi E  krävas av 

batterierna.  
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Figur 24. Sond med frikopplat batteripaket.  

En stjärtkon med vingar läggs till för att stabilisera sonden och hålla sonden i riktning mot strömningen för 

att minska A  och DC . När en vinkel   (se figur 25) uppstår mellan bärgningslinan och horisontallinjen 

kommer vingarna tillsammans med den ökade tvärsnittsarean A  och LC (lyftkraftskoefficienten som 

skapar lyftkraft LF  på undersidan av sondens vingar) bilda ett moment ( )LF r x   som rätar upp 

sonden. Detta bildar ett självreglerande system. 

 

Figur 25. Skiss över hur sonden reglerar sig själv och lägger sig med nosen mot strömningen. 

När vinkel   uppstår kommer moment ( )LF r x   reglera sonden så att den lägger sig i riktning med 

nosen mot flödet. 

(1.59) : sin ( ) 0lina LM F r F r x        

där ( )LF r x   är kraftmomentet som uppstår till följd av lyftkraft LF  som uppstår då 0  . Vingarnas 

area och längden x  antas vara tillräckligt stort för att hålla 0   och därmed sonden vågrät i vattnet 

och på så sätt energieffektiv. Stjärtkonen är perforerad och tar därför inte upp några trycklaster. 
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Motståndskoefficient DC  antas nu vara konstant över hela sträckan S  för batteripaketet  

(1.60) 0.45DC  .  

Värdet på DC  antogs genom att analysera hur olika former påverkar DC , exempelvis en sfär har ett DC  

mellan 0.07 till 0.5, se figur 28 i bilaga 1. Tvärsnittsarean A  för batterikapseln om sonden pekar i 

flödesriktningen räknas ut i som 

(1.61) 
2( )A a h  .  

I figur 26 visas en vy framifrån av sondens bogserande enhet, den svarta cirkeln i mitten är ett tvärsnitt av 

linan. En elmotor är monterad i ett litet skyddande hölje nere till vänster i figuren, en axel driver hjulet 

som pressas mot linan med hjälp av en fjäder mellan de båda hjulens axlar. Bredvid motorn sitter 

ljudhastighetsmätaren nere till höger, på ovansidan finns en ring att fästa en bärgningslina i till 

batterikapseln. 

 

Figur 26. ”Bogserande enhet” bestående av inkapslad motor, hjul och mätare som drar sig fram längs 

linan (som går in/ut ur bilden). Batterikapselen bogseras med hjälp av ett rep fastsatt i ringen på enhetens 

ovansida (rep ej utritat i figur). En fjäder pressar drivhjulet mot linan.  

  Sondens totala massa m  räknas ut som 

(1.62) bk mätare motorm m m m   .  

Om den slutgiltiga elmotorns massa med hölje motorm  är 2kg, tillsammans med batterikapsel och batteri 

bkm  7,7kg samt ljudmätarens massa mätarem  300g så blir sondens totala massa m  10kg. 
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6. Slutsats 
 

På grund av det robusthetsproblem som den H-rotordrivna sonden upplever rörande trassel med 

eventuellt bråte eller linan ansågs konceptrealiseringen problematisk. De implikationer rörande smidighet 

och tålighet som en skyddande bur, samt flertalet tunna böjbara komponenter, skulle innebära dömdes 

alltför omfattande för att lösningen skulle väljas som slutgiltig lösning. Eldrift valdes därför som slutgiltig 

designlösning. 

Elmotorsonden med drivhjul mot lina och frikopplad batterikapsel (se figur 27) klarar resan på 85min med 

ett Li-Ion-batteri med 21Ah, 30A, 777Wh och 37V. Den slutgiltiga sonden bör ha en liten elmotor med 

effekt om 176W och ett vridmoment på 8.8Nm. Batteriernas skyddande hölje är byggd av aluminium i 

form av en cylinder med halvsfärer på sidorna och har godstjocklek 6mm och innerradie 67.5mm. 

Frikopplingen av den tyngdlösa batterikapseln är en stor anledning till att sonden kan spara mycket energi 

till följd av att sonden oftast ligger i dess mest energieffektiva riktning. När batteriet är slut tas 

batterikapseln upp ur vattnet och laddas medan den bogserande enheten lämnas kvar på linan. Vid ett 

stort behov kan flera batterikapslar införskaffas så att det alltid finns en laddad batterikapsel att tillgå. På 

en batterikapsel bör resan ifrån towfish till fartyg kunna göras tre gånger innan batteriet är urladdat. 

Elmotorsonden väger totalt 10kg och batterikapseln är 5dm lång. 

 

Figur 27. Elmotorsond med batterikapsel på väg långs linan. 
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7. Diskussion 
 

Fördelarna med en frikopplad batterilast bedöms som stora men det finns en risk för trassel. Trassel skulle 

exempelvis kunna undvikas genom att hänga gummi-bussningar längs bärgningslinan. En annan risk är att 

batterikapseln i praktik inte lägger sig helt i riktning med strömningen, detta beror troligtvis på hur lång 

hävarmen ( )r x  är. Ett större värde på x  skapar ett större självreglerande moment ( )LF r x  . I 

verkligheten måste eventuellt sondens stjärtvinge placeras på en stav (för att öka kraftmomentet) som 

går ut ifrån batterihöljet för att få vinkel   så liten som möjligt. Att få ett exakt värde på motståndskraft

DF  som funktion av vinkel och hastighet, skulle troligtvis kräva att en modell av sonden skapas. Modellen 

skulle sedan kunna testas empiriskt i exempelvis en vindtunnel.   

Den bogserande enheten bör göras så liten som möjligt, lyftkraft och motståndskraft som verkar på den 

bogserande enheten (figur 26) och dess komponenter har inte tagits hänsyn till. Vid egentillverkning av en 

elmotor vore det optimalt att, om möjligt, skapa en motor som inte behöver kapslas in. Om motorn kunde 

vara i vattnet utan att implodera till följd av trycket så skulle inte motorkapseln behöva tätas vid 

drivaxeln. Tätning medför att mycket energi går åt till följd av friktionskraften ifrån tätningen på drivaxeln. 

Den beräkningsmodell som används för att räkna ut hur mycket energi som går åt till att få upp sonden till 

fartyget är en approximerad förenkling av verkligheten.   
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8. Nomenklatur 
 

Beskriver vad olika symboler betyder och deras enheter. 

Symbol Beskrivning Enhet 

DF       Motståndskraft i vatten [N] 

motF  Motståndskraft på flytsond [N] 

LF  Lyftkraft till följd av vatten [N] 

F  Friktionskraft ifrån lina på drivhjul [N] 

linaF  Kraft i bogseringslina [N] 

/ NN F   Normalkraft ifrån linan på sonden [N] 

,D vingeF                                             Motståndskraft i vatten på stjärtvingar [N] 

E      Total energi [J] 

DE    Energi som krävs till följd av i 
motståndskraften i vattnet 

[J] 

PE    Potentiell energi [J] 

  Densitet vatten [Kg/m3] 

DC  Motståndskoefficient -  

A   Tvärsnittsarea hos sond [m2] 

sondv  Sondens hastighet  [m/s] 

relv  Sondens hastighet relativt vattnet [m/s] 

v  Vattnets hastighet relativt fartyg [m/s] 

S  Sträcka längs linan [m] 

m  Massa sond [kg] 

g  Gravitationskonstant [m/s2] 

H  Höjd [m] 

P  Effekt hos elmotor [W] 

GENP  Effekt hos generator [W] 

m


 
Massflöde genom generator [kg/s] 

GEN  Verkningsgrad generators - 

EL  Säkerhetsfaktor batterier och elmotor - 

S  Generell säkerhetsfaktor - 

friktion  Säkerhetsfaktor för att kompensera för 
friktionskraft på drivaxel ifrån tätning 

- 

  Vinkelhastighet [1/rad] 

drivhjulr  Radie hos drivhjul [m] 

GENr  Radie hos generator [m] 
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Symbol Beskrivning Enhet 

P  Tryck [Pa] 

a  Innerradie [m] 

h  Väggtjocklek  [m] 

L Längd cylinder [m] 

r Sträcka [m] 

x  Sträcka [m] 
  Vinkel  [grader] 

  Vinkel  [grader] 

alu  Densitet aluminium [Kg/m3] 

FLF  Flytkraft för sond [N] 

M  Moment [Nm] 

aoa  Infallsvinkel för flöde mot vinge [grader] 

  Spänning i  –led  [MPa] 

z  Spänning i z –led [MPa] 
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10. Bilagor 
 

Matlab-program och andra bilagor. 

Bilaga 1. 

 

Figur 28. Formen hos sonden påverkar DC  och A .  

 

Bilaga 2. 

 
clear all; clc; 
%%                           KONSTANTER 

  
fart=1;                     %m/s VÄLJ FART SOM SONDEN KLÄTTRAR MED 

(återkommer rad 41) 

  
raw=1000;   g=9.82; h=1000; %radie, densitet, g-konstant,höjd 
L=0.36;   %0.26                   % längd cylinder 

  
v=fart+0.51*4;              %Sondens fart i riktning x, relativt vatten som 

strömmar med hastighet 4knop i riktning -x 
CD=0.45;                    %CD  

  
%%                          AREOR & TJOCKLEK 

  
ri=0.135/2;                 %m, innerradie cylinder/sfär 
tj=0.006;    %0.01                %m, tjocklek cylinder/sfär 
ry=ri+tj;                   %m, ytterradie cylinder/sfär 

  
rawalu=2700;                %kg/m3, desitet aluminium 

  
VytC=L*pi*ry^2;             %m^3, ytter-volym för cylinder 
VinC=L*pi*ri^2;             %m^3, inner-volym för cylinder   

  
VytS=(4/3)*pi*ry^3;         %m^3, ytter volym för sfär 
VinS=(4/3)*pi*ri^3;         %m^3, inner volym för sfär  
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%%                          TOTAL VIKT OCH LÄNGD 

  
mbatt=4.1; mmot=2; mmat=0.3;   %massa 2*batterier, motor och ljudmätare 

  
mcyl=rawalu*(VytC-VinC);            %kg, massa cylinder 
msfar=rawalu*(VytS-VinS);         %kg, massa sfär 

  
% mgmissil=(mbatt+mcyl+msfar)*g 
m=(mbatt+mcyl+msfar+mmot+mmat);    %massa för batteripaket 
mmissil=(mbatt+mcyl+msfar); 

  
TotL=L+2*ry;                      %hela sondens längd 

  
%%                          ARKIMEDES PRINCIP OCH FRIKTION  

  
flytmissil=(VytC+VytS)*raw*g 
Flytkraft=(VytC+VytS)*raw*g*1.2;       %N, flytkraft för batteripaket 
tyngdmissil=mmissil*g                                %N, tyngdkraft 
mg=m*g; 

  
A=pi*ry^2;                             %m^2, tvärsnittsarea cylinder 
FD=(1/2)*raw*A*CD*v^2;                 %N, motstånd när sonden rör sig rakt 

mot strömmande vatten 

  
%%                      ENERGI FÖR ATT FÖRFLYTTA SONDEN UPP TILL YTAN 

  
n=2;                                    %verkningsgrad batteri i kallt 

vatten 
sf=2;                                   %säkerhetsfaktor 
nf=1.2;                                 %friktionsfaktor 

  
S=sqrt(5000^2+1000^2);                  %m, Sträckan längs linan 

(pythagoras) 

  
ED=FD*S;                                %J, Arbete/"Motståndsenergi", 

ED=FD*S 
Ep=(mg-Flytkraft)*h; %10                             %J, Potentiell energi 

10N*h (dvs. den vill sjunka med 10N) 
%Efriktion=0; %Ffriktion*S;             %J, Energi som försvinner pga. 

friktion i lager 

  
E=(Ep+ED)*n*sf*nf;                   %J, Total Energi som krävs "med 

garantier" 
EMJ=E/(1e6);                            %MJ,  

  
disp('              RESULTAT') 
disp(' ') 
disp(['Total energi som går åt är ', num2str(round(EMJ)),' MJ']) 
disp(' ') 
disp(['Sonden är ',num2str(TotL),'m lång och väger ' num2str(m),'kg']) 

  
%%                       BATTERI 

  
U=37;                      %V, spänning 
t=S/fart;                   %s, tid 
I=E/(t*U);                  %A, ström  (E/t=P och P=U*I) -> I=P/U och  
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P=U*I;                      %W, elektrisk effekt 
Pkw=round(P)/(1e3);         %kW, elektrisk effekt 

  
Wh=P*t/(60*60);                     %Wh watttimmar 
WhR=round(Wh); 

  
disp(' ') 
x=['Effekten hos elmotorn blir ', num2str(Pkw),' kW']; 
disp(x) 

  
EiAh=I*t/(60*60);           %Amperetimmar (E=I*t) 

  
EiAhR=round(EiAh);          %avrundar 
IR=round(I);                %avrundar 
tR=round(t/60);             %avrundar 

  
disp(' ') 
x=['Med fart ', num2str(fart),' m/s tar det ', num2str(tR), ' min att nå 

fartyget']; 
disp(x) 

  
disp(' ') 
disp('             KRAV PÅ BATTERI  ') 
disp(' ') 

  
x=['Detta kräver ett batteripaket med ', num2str(EiAhR), 'Ah, 

',num2str(WhR), 'Wh, ', num2str(IR), 'A',' och ', num2str(U),'V']; 
disp(x) 
disp(' ') 

  
disp(' ') 
%disp('   ** MAX FÖR VALDA BATTERIER ÄR 10Ah, 15A och 48V **') 
disp('   ** MAX FÖR VALDA BATTERIER ÄR 21Ah, 30A, 777Wh  och 37V **') 

  
%%                      ELMOTOR 

  
rhjul=0.05;                     %m, radie för hjul mot lina 
w=fart/rhjul;                      %1/s, (vinkelhastighet) P=UI=M*w    , w 

omega 
M=P/w                           %Nm, krävtmoment elmotor 

  
%%                  HÅLLFASTHET 

                       
Ptryck=-raw*g*h;                     %Pa, tryck  

  
SpanningFI=Ptryck*ri/tj;                    %fi riktning tunn cylinder 
SpanningZ=Ptryck*ri/(2*tj);                 %z riktning längs med tunn 

cylinder riktningar 
SpanningSfar=Ptryck*ri/(2*tj);      %spänning sfär "alla" riktningar 

  
SpanningFI1=round(SpanningFI/(1e6)); 
SpanningZ1=round(SpanningZ/(1e6)); 
SpanningSfar1=round(SpanningSfar/(1e6)); 

  
disp(' ') 
disp('               HÅLLFASTHET ') 
disp(' ') 
x=['Spänning i fi-led cylinder blir ', num2str(SpanningFI1),' MPa']; 
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disp(x) 

  
disp(' ') 
x=['Spänning i Z-led cylinder blir ', num2str(SpanningZ1),' MPa']; 
disp(x) 

  
disp(' ') 
x=['Spänning i fi- och z-led för sfär blir ', num2str(SpanningSfar1),' 

MPa']; 
disp(x) 

  
%%           GENERATOR 
rg=0.2;                             %radie för generator 
v=0.51*4; 

  
volympersek=pi*rg^2*v;              %volym per sekund genom generatorn 
ngenerator=0.3; 

  
massflode=raw*volympersek;          %massflöde i generatorn 

  
Pgen=(massflode*v^2/2)*ngenerator; %generatorns effekt 

  
tgenerator=E/(Pgen*60);            %tid och ovandlar till minuter 
tgeneratorR=round(tgenerator);     %avrundar 

  
disp(' ') 
disp('               GENERATOR ') 
disp(' ') 
x=['Med en diameter på ',num2str(2*rg), 'm blir laddtiden med generator ', 

num2str(tgeneratorR),' min']; 
disp(x) 

  
%%      IFRÅN SIDAN PÅ SONDEN (när sonden ska börja gå rakt upp) 
clf; 

  
Amax=2*ry*L+pi*ry^2;                %Amax Cyl, 2 Amax sfär 
CDmax=1;                            %antagen konstant 
Vvinkel=0.51*4; 
FDmax=1/2*raw*CDmax*Amax*Vvinkel^2;   

  
CD45=0.8; 
A45=(L/sqrt(2))*2*ry+A/2; %0.09 
V45=2.5; 
FD45=1/2*raw*CD45*A45*V45^2;   

  
viskositet=1.002e-3; 
Re=raw*TotL*v/viskositet; 

  
x=[0, 90]; 
y=[FD, FDmax]; 

  
figure(1) 
plot(x,y) 
axis([0 90 0 150]) 
title('FD som funktion av vinkel') 
ylabel('Kraft FD(N)') 
xlabel('Vinkel {\wp} (grader)') 
grid on  
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Bilaga 3. 

clear all, clc; 

  
%%      ARKIMEDES PRINCIP FLYTRINGEN 

  
raw=1000; g=9.82; h=1000; m=30; %konstanter 
l=0.4; rtank=0.15;  CD=0.47;    %konstanter 
A=0.3; S=5000;                  %konstanter 

  
Vtank=pi*rtank^2*l;         %gastank 

  
Fupp=2*Vtank*raw*g-m*g  %BÖR VA POSITIV 
Fner=Vtank*raw*g-m*g        %BÖR VA NEGATIV 

  
vupp=sqrt(2*Fupp/(raw*CD*A)); 
tupp=h/vupp; 
tuppminut=tupp/(60  
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Bilaga 4 

%% PROJEKT SPINDELFISK 
clc 
clear all 

  
v = 2; % flödeshastighet [m/s] 
g = 9.82; % [m/s2] 

  
RSond = 0.125; 
SondL = 0.5; 
AsondSpets = pi*RSond^2; 
AsondSida = pi*RSond*SondL/2; 
Avariabel = AsondSpets:(AsondSida-AsondSpets)/100:AsondSida; 
V = AsondSpets*SondL; 
Dhjul = 2*RSond-0.1; % Diameter för linklättrande hjul [m] 
Rhjul = Dhjul/2; 

  
djup = 1000; % [m] 
dens = 1000; % Vattnets densitet[kg/m3] 
Fflyt = dens*V*g; % [N] 
m = Fflyt/g; % vikt balanserad med avseende på flytkraft [kg] 

  
linVinkel = [0:pi/(2*100):pi/2]; % [grader] 
A = (0.2^2)*pi; % [m2] ANTAGET ÄN SÅ LÄNGE 
CD = 0.4:0.6/100:1; % ANTAGEN 
aoa = 10; % angle of attack. Lutning hos vinge [grader] 
CI = pi*aoa; 
vkl = 0.508; % Antagen acceptabel klättringshastighet längs linan. [m/s] 
Fmotstand = 0.5*dens*((v+vkl)^2).*CD.*Avariabel; % [N] 
BattEnergi = 15; % [A/h] 
my = 0.5; 

  

  
figure(1) 
Flina = Fmotstand.*cos(linVinkel)+(m*g-

Fflyt)./(sin(linVinkel)+((cos(linVinkel).^2)/sin(linVinkel))); 
plot(linVinkel*180/pi, Flina,'r', linVinkel*180/pi, Fmotstand, 'b') 
legend('Force required to move', 'Drag force') 
xlabel('Angle of flow') 
ylabel('Force [N]') 
title('Force depending on angle of flow') 

  
%% FÖR KONSTANT RÖRELSE LÄNGS LINAN 

  
% FÖR VINGARNA 
CDv = 0.04; % CD för vinge 
% FL * cosv = Flina => FL = Flina/cosv 
% FL = Cl*Vingarea*dens*v^2/2 
% Vingarea = Flina/(CI*dens*0.5v^2*cos(90-v) 
% då mg = Fflyt är Flina = FDtotal*cosv 
% FDtotal = FD + FDv = Vingarea*dens*0.5v^2*CDv + Area*dens*0.5v^2*CD 
Vingarea = (A*CD)./(CI*cos((pi/2)-linVinkel)-CDv); 

  
max(Vingarea) 

  
%%% FÖR SKOVELHJULET/H-ROTORN 
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UpptArea = 2*0.4*0.2; %Sammanlagd upptagande area av vattenflöde hos H-

rotor och Savoniusrotorn 
Mprick = v*UpptArea*dens; %Massflöde per sekund. (för 2m/s) 
Eflow = (Mprick*v^2)/2; % Energi i den vattentunnel som flödar förbi 

rotorerna 
Pflow = Eflow; %Effekt = Energi*tiden (Energi per sekund) 
txt = ['Total energy in water tunnel passing rotors = ' num2str(Pflow) 

'W.']; 
disp(txt) 

  
Fmotstand = 0.5*dens*((v+vkl)^2).*CD.*(Avariabel+2*0.4*0.2); % [N]. Nytt 

motstånd räknat med extra upptagen area. 
Flina = Fmotstand.*cos(linVinkel)+(m*g-

Fflyt)./(sin(linVinkel)+((cos(linVinkel).^2)/sin(linVinkel))); %Nytt Flina 

med nytt motstånd 

  
Mrotor = max(Flina)*Rhjul; % Krävt moment för att vrida det drivande 

hjulet. 

  
%För savoniusrotorn 
%omegasav = vkl/Rhjul 
%Protor = Mrotor*omegasav 
vSav = Rhjul*(0.12*Pflow)/Mrotor; % 
omegasav = vSav/Rhjul; 
Psav = Mrotor*omegasav; 
txt = ['With a Savoniusrotor, an effect of ' num2str(Psav) 'W is acquired 

with a climbing speed of ' num2str(vSav) 'm/s.']; 
disp(txt)  

  
%För H-rotorn 
vHrotor = (Pflow*0.3)*Rhjul/Mrotor; 
omegaHrotor = vHrotor/Rhjul; 
PHrotor = Mrotor*omegaHrotor; 
txt = ['With a H-rotor, an effect of ' num2str(PHrotor) 'W is acquired with 

a climbing speed of ' num2str(vHrotor) 'm/s.']; 
disp(txt)  

  
%För Propellerdrift 
vProp = (Pflow*0.35)*Rhjul/Mrotor; 
omegaProp = vProp/Rhjul; 
Pprop = Mrotor*omegaProp; 
txt = ['With a Propeller, an effect of ' num2str(Pprop) 'W is acquired with 

a climbing speed of ' num2str(vProp) 'm/s.']; 
disp(txt)  
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Bilaga 5 

clc 
clear all 

  
armH = 0.2; % Längd på arm som kopplar H-rotorns rotorblad till drivande 

axel[m] 

  
vingprofH = 0.01; %Höjd hos förenklad rotorvinges profil[m] 
vingprofBredd = 0.05; % Bredd [m] 
vingL = 0.2; % Längd på rotorblad [m] 
vingprofA = vingprofH*vingprofBredd; % Area[m^2] 

  
densAlu = 2700; % Densitet för aluminium som vingen och dess armar antas 

vara tillverkade av 
Vvinge = vingL*vingprofA; % Volym för vinge. Här antas vingen för enkelhets 

skull ha formen hos ett rätblock. 
mvinge = densAlu*Vvinge;  % Vingens massa 
Ivinge = (1/12)*mvinge*((vingprofBredd^2)+vingprofH^2); 
Ivingetot = mvinge*armH^2 + Ivinge; %tröghetsmoment för vinge 
Irotor = 8*Ivingetot; %tröghetsmoment för samtliga vingar 

  
roh = 1000; % Densitet för vattnet 
CD = 0.45; % Antaget CD för vinge och airfoil-formade rotorarmar 
A = 0.2*0.01; %Antagen area för både vingar och armar. 20cm lång och 1cm 

tjock. 
omega = 6; % vinkelhastighet[rad/s] strax under H-rotorns.  
v = omega*armH; 
FD = (1/2)*roh*CD*A*3*v^2 %Drag force för en vinge och dess armar 

  
Mmotor = FD*armH %Krävt drivande moment från motorn 
Pmotor = Mmotor*omega*8 %Krävd effekt från motorn. 

  
% FÖR GENERERAT MOTSTÅND AV BURSKYDD 
CDbur = 1; % Antaget CD-värde för galler. 
Abur = 2*(0.2*0.4); % Flödesupptagande area. [m^2] 
vbur = 2; % flödeshastighet [m/s] 
FDbur = 0.05*(1/2)*roh*CDbur*Abur*v^2 %[N] 

 


