
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Elektroingenjör 180hp & Dataingenjör 180hp

Remotely Operated underwater Vehicle

Jakob Hellgren & Alexander Eliasson

Examensarbete 15hp

Halmstad 2015-06-29



Förord 

Detta examensarbete utfördes under våren 2015 vid Halmstad Högskola. Projektet har varit en 
väldigt rolig upplevelse, trots vissa motgångar under kursens gång. Vi har lärt oss otroligt mycket 
inom våra respektive områden, och känner oss säkra i att kunna tillämpa dessa kunskaper i 
arbetslivet.  
 
Ett stort tack till vår handledare Kenneth Nilsson för alla råd som vi har fått, som har bidragit till att vi 
har fått fram en slutprodukt. 
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver utvecklandet av en fjärrstyrd undervattensfarkost. Denna är utvecklad till 
att vara trådlös och modulär. Farkosten består av ett flytblock gjort av cellplast med ett 
glasfiberlager, och en ram byggd av aluminiumprofiler.  
 
Ett klientprogram har utvecklats för manövrering av farkosten. Programmet körs på en ytenhet där 
en xbox-kontroll används som styrdon. Detta program kommunicerar med en styrenhet som sitter i 
farkosten via Ethernet. Genom detta gränssnitt skickas även realtidsvideo och sensorvärden från 
farkosten till klientprogrammet. Realtidsvideon uppdateras med ungefär 15 bilder per sekund, de 
sensorvärden som visas är djupet farkosten befinner sig på, temperatur, samt lutningen på farkosten 
som klientprogrammet visar med en 3D-bild. 
 
Inuti farkosten kommunicerar ett addonkort med styrenheten via seriell kommunikation. 
Addonkortet använder sedan ett buss-system för att skicka vidare instruktioner till farkostens 
motorer och lampor. 
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Abstract 

This report describes the development of a remotely operated underwater vehicle. It is developed to 
be wireless and modular. The vehicle consists of a floatation device made of cellular plastic with a 
fiberglass coating, and a frame built out of aluminium profiles. 
 
A client application has been developed for maneuvering the vehicle. The application is being run on 
a surface unit where an Xbox-controller is being used as the steering device for the vehicle. This 
application communicates with a control unit inside the vehicle by Ethernet. Real time video and 
data from the vehicles sensors is also being transmitted through this interface. The real time video 
has an update frequency of 15 fps, and the data from the sensors are the depth, temperature and 
the angle of the vehicle. The angle of the vehicle is shown in the client application by rotating a 3D 
image in X-, Y-, and Z-dimensions. 
 
Inside the vehicle there is an addon card that communicates with the control unit by serial 
communication. The addon card then uses a bus system to distribute the acquired 
instructions between the vehicles motors and LEDs. 
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver utvecklandet av en Remotely Operated underwater Vehicle (ROV).  
 
Människan har länge velat utforska vad som döljer sig under ytan i hav och floder av olika slag. Tyvärr 
så är människokroppen ej anpassad för att vistas under ytan en längre tid. En del 
undervattensmiljöer kan även vara oåtkomliga eller farliga för människor, och då används 
obemannade farkoster utrustade med kameror och diverse verktyg för att utforska området. Ett stort 
problem idag är nedskräpning av vattendrag. Detta skräp mynnar ut i haven och lägger sig på havets 
botten. Med hjälp av en ROV så underlättas dokumentering och uppsamling av skräp vid 
svåråtkomliga platser, vilket är huvudsyftet med projektet. 
 
Storleken och funktionerna på ROV:s varierar mycket beroende på vilket arbete som ska utföras. De 
första farkosterna utvecklades på 1950-talet, och användes främst för att utföra militära uppgifter så 
som att desarmera minor och leta efter borttappade torpeder. Dessa farkoster gick i början under 
namnet “CURV”, som står för “Cable-controlled Undersea Recovery Vehicle”. Dessa utvecklades 
sedan för att kunna hantera andra uppgifter och används nu även för forskningssyften. Beroende på 
storleken och funktionen delas farkosterna in i olika klasserna industri, observation och mini/micro 
[1]. 
 
Industrifarkosterna är väldigt stora och tunga och kräver en besättning för att hanteras. De farkoster 
som används inom industriarbeten sköter uppgifter som nedgrävning av kablar på havets botten, 
reparationer och återhämtning av större föremål. Dessa är så stora att det krävs en lyftkran för att 
placera dem i och ta upp dem från vattnet. 
 
I de tillfällen då industrifarkosterna inte är lämpliga, om de är för stora eller överflödiga, används 
istället observationsfarkosterna. Dessa är mycket mindre än industrifarkosterna och utför främst 
arbeten så som undersökning av skepp och rörledningar. Då dessa är relativt små kan de hanteras av 
ett fåtal personer. 
 
De minsta farkosterna kallas för mini- och micro-ROV. Vikten för en mini-ROV ligger runt 15kg 
medans en micro-ROV kan komma ner till 3kg. På grund av deras storlek kan de hanteras av en 
person och används mest av privatpersoner. 

1.1 Syfte & Mål 

Syftet med projektet är att bygga en obemannad undervattensfarkost som ska kunna utforska vatten 
och med hjälp av en kamera kunna leta efter skräp på upp till fem meters djup. Farkosten skall styras 
med en kontroll och skicka realtidsvideo till en ytenhet ovanför ytan. Denna farkost skall sedan kunna 
användas vid sökning av skräp under ytan. 
För att undvika långa kablar kommer kommunikationslänken mellan farkosten och ytenheten vara 
trådlös, en antenn från farkosten ska leda upp till ytan med hjälp utav en boj.  
 
Farkosten ska även vara modulär och enkel att bygga ut så att en gripklo sedan kan monteras för 
upplockning av skräp. 
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1.2 Krav 

För att projektets syfte ska uppfyllas måste krav ställas på systemet. De viktigaste kraven är 

 Kunna styra farkosten under vatten. 

 Skicka realtidsvideo från farkosten till en ytenhet. 

 Behållarna innehållandes elektronik skall klara av att vistas på fem meters djup utan att 
läcka. 

 
För mer krav som ställs på systemet, se bilaga D. 

1.3 Avgränsningar 

Då projektets fokus kommer att ligga på framtagningen av den mjukvara samt elektronik som behövs 
för att på bästa sätt kunna lösa uppgiften så kommer de behållare som innesluter elektroniken ej att 
tillverkas, utan inhandlas. Manövreringen av farkosten begränsas till elmotorer, så inga andra 
alternativ kommer att övervägas. 
 
Val av styrenhet begränsas till enkortsdatorerna Raspberry Pi, därmed beaktas inga andra typer av 
kontrollerkort. 

1.4 Problemformulering 

 Vilket programmeringsspråk lämpar sig bäst för ytenheten, samt för undervattensfarkosten? 

 Vad ska användas som styrdon? 

 Vad skall användas som energikälla till farkosten? 

 Vad är den bästa placeringen av motorer och sensorer? 

 Vilket kommunikationssystem lämpar sig bäst för kommunikationen mellan farkostens alla 
delar? 

 Vilken sorts av komponenter är bäst lämpade för projektet? Detta involverar lampor, 
sensorer m.m. 

 Vilket material är optimalt för höljet? 
 

För att kunna identifiera vilka problem som skulle behöva lösas skapades en problemformulering. 
Detta gjordes för att gruppen skulle kunna identifiera eventuella problem och få en bättre 
helhetsbild över hur arbetet skulle läggas upp. 
Designen av farkosten är väldigt viktig, och därför har valet av motorer och andra komponenter stor 
inverkan på hur slutprodukten ser ut. 
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2 Teoretisk referensram 
ROV:s har en ram som ofta är gjord av antingen metall eller plast. Inom ramen så sitter en så kallad 
styrenhet som styr de elmotorer, ballasttankar eller både och som manövrerar farkosten. Som 
spänningskälla så brukar batterier monteras på farkosten eller så dras en strömkabel kallad för 
“navelsträng” från farkosten till en spänningskälla vid ytan. Farkosten är ansluten till en ytenhet 
antingen via en datakabel som ingår i navelsträngen eller via någon form av trådlös kommunikation. 
Ytenheten använder sig av denna kabel eller trådlös kommunikation för att skicka styrkommandon 
ner till farkostens styrenhet. För att styra farkosten så används antingen virtuella knappar i 
ytenhetens GUI eller ett styrdon som ansluts till ytenheten. Lite mer avancerade farkoster kan ha 
gripklor monterade som tillåter användaren att interagera med objekt under vattnet. Alla ROV:s 
innehåller även någon sorts kamera för att tillåta användaren att se under vattnet [2]. 

2.1 Ytenhet 

För att farkosten ska kunna manövreras behövs en ytenhet som en användare använder. Denna 
ytenhet ska kommunicera med styrenheten genom att skicka och ta emot data. Det är ytenhetens 
uppgift att visa realtidsvideo från farkosten om ett sådant system finns. 
 
Ytenheten behöver ett system för att kunna kommunicera med styrenheten. Detta system går att 
bygga upp på olika sätt. 
 
Genom en webbserver går det att skapa ett GUI som användaren använder. Ett annat sätt är att 
programmera ett eget GUI, så kallat klientprogram, där olika funktioner implementeras. GUI:t går då 
att programmera i flera olika språk, bl.a. C#, Delphi, och Java. 

2.1.1 Styrdon 
Om inte virtuella knappar används för att styra farkosten behövs ett styrdon. Styrdonet ska i så fall 
även kunna hantera eventuella övriga funktioner så som att tända/släcka lampor. Styrdonet är 
kopplat till ytenheten som tar emot styrsignaler.  
 

Tangentbord 
Ett tangentbord saknar vanligtvis analoga knappar och spakar, men består av många digitala 
knappar. 
 

Xbox-kontroll 
En xbox-kontroll består av få knappar relativt till ett tangentbord, men den har analoga knappar och 
spakar som går att använda. Detta kan vara önskvärt då det då går att ha olika hastighetsintervall. 

2.2 Kommunikationsgränssnitt 

För att olika system skall kunna kommunicera med varandra så måste systemen vara 
sammankopplade. Valet av kommunikationsgränssnitt mellan systemen spelar stor roll i hur effektiv 
kommunikationen och i vilka hastigheter data kan skickas. Nedan följer de gränssnitt som har 
granskats och bedömts ha potential för projektet. 

2.2.1 Kommunikation mellan ytenhet och farkost 
 

Ethernet 
Nuvarande farkoster använder sig oftast av en ethernetkabel för att föra över data mellan ytenhet 
och farkost. Denna kabel kallas ofta för navelsträng. Kabellängden på ethernet kan vara upp till 100 
meter, och kabeln kan hantera stora spänningskillnader. Detta gör kabeln lämplig att använda i ROV-
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sammanhang. Den vanligaste kabeln som används idag för Ethernet är partvinnad kabel med 8P8C-
kontakter. 
 
Parallellt med kabeln kan även kablar för strömförsörjning dras. Beroende på vad som används som 
styrenhet går det att koppla ethernetkabeln direkt till denna, eller så kan det krävas en 
Ethernet/USB-omvandlare. 
 

RS485 
RS485-standarden har låg känslighet för störningar, men även låg dataöverföringshastighet jämfört 
med Ethernet. Den lämpar sig därför för system där långa kablar ska dras och överföringshastigheten 
inte är av största vikt. Användningsområdet ligger inom större nätverk, t.ex. industri, trafikflyg och 
tåg, som kräver långa kablar [3]. 
 

Trådlöst Ethernet 
För att undvika den långa ethernetkabeln går det att använda trådlöst Ethernet, WLAN. Genom att 
använda en router på farkosten går det att skapa ett trådlöst nätverk. Till denna kan styrenheten 
kopplas, antingen med ethernetkabel eller trådlöst. För att inte förlora signalstyrka så kan en eller 
flera av routerns antenner leda upp till ytan. Till denna antenn kan ytenheten ansluta trådlöst. 

2.2.2 Kommunikation inom farkost 
Gällande kommunikation mellan system inom farkosten så finns det flera val. Dock så använder 
existerande mindre farkoster sig väldigt sällan av kommunikationsgränssnitt då aktuatorer oftast 
ansluts direkt till styrenheten. 
 

CAN 
CAN är en fältbuss som används främst i fordon och som är designad så att flera styrenheter eller 
noder kan skicka information mellan varandra på ett snabbt och säkert sätt. Detta görs med 
processorer vid varje nod som kommunicerar seriellt via två tvinnade ledare. Alla noder är 
parallellkopplade och kommunicerar asynkront med varandra, vilket betyder att noderna skickar data 
när det behövs helt oberoende av klocksignaler. 
 
Några fördelar med CAN är att antalet kablar mellan system drastiskt minskar samt att systemet är 
enkelt att utöka vid behov. Dock så kan det bli dyrt att implementera ett CAN system där det 
egentligen inte behövs, då CAN kräver en mikroprocessor vid varje nod [4]. 
 

LIN 
Om ett CAN-system blir för dyrt att implementera så är LIN ett bra alternativ. LIN är ett seriellt 
nätverksprotokoll som huvudsakligen används för kommunikation mellan komponenter i fordon. 
Detta system är designat att vara ett billigt alternativ till CAN. En LIN-nod kräver en 
matningsspänning på +12V(standard), jord och en signalkabel som länkar samman alla noder. LIN-
kommunikationen är asynkron och följer standarden ISO 9141 (UART) vilket innebär åtta bitar plus en 
startbit och en stoppbit. Nackdelen med LIN är att kommunikationen är väldigt långsam, hastigheten 
mäts upp till 19.2kbit/s [5]. 

 
RS232 
Den seriella databussen RS232 är en standard inom telekommunikation. RS232 är väldigt känslig för 
obalanserade störningar och är ganska långsamt på grund av de stora spänningsskillnaderna mellan 
logisk etta och nolla som definieras som +3V till +12V för en nolla, och -3V till -12V för en etta. 
 
Vid kommunikation så används tre, fem, åtta eller nio ledare. De tre essentiella ledarna är Rx som tar 
emot data, Tx som skickar data och signaljord [6]. 
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USB 
En standard för en snabb seriell databuss är USB, som levererar en matningsspänning på fem volt och 
upp till 500 milliampere. Den är uppbyggd av fyra ledare varav två är matning och jord. De 
resterande två är tvinnade ledare som motverkar störningar, främst i form av överhörning. 
Nackdelen med denna kabeltyp är att de har hög effektförlust vilket betyder att kabeln inte får vara 
för lång [7]. 
 

UART 
UART är en datorhårdvara som överför en byte data sekventiellt genom att föra över en bit i taget till 
en likadan UART som sitter i andra änden som sedan sätter ihop bitarna igen. Det denna hårdvara 
gör är alltså att omvandla parallell data till seriell data. UART använder sig av en startbit och en 
stoppbit för att indikera när data skickas [8]. 
 

SPI 
SPI bussen är ett synkront serieinterface som använder sig av fyra ledare: 
SCLK - en klocksignal som skickas från masterenheten. All data som skickas synkas efter denna signal. 
MOSI (Master Out-Slave In) - Här skickas data från masterenheten till slaveenheter. 
MISO (Master In-Slave Out) - Här skickas data från slaveenhter till masterenheter. 
SS - Slave select ledare. En separat ledare till varje slaveenhet som masterenheten använder för att 
välja vilken enhet den vill kommunicera med [9]. 

2.3 Farkost 

2.3.1 Styrenhet 
För att en farkost ska fungera så krävs det att någon form av styrenhet finns på farkosten. Detta är en 
väldigt viktig del på farkosten då den fungerar som själva hjärnan. Styrenhetens uppgift är att ta 
emot styrsignalen från en ytenhet och sedan tala om vilka delar (motorer, lampor, kamera etc.) på 
farkosten som ska slås på/av.  
 
På mer avancerade farkoster finns även olika sensorer monterade, då är det även styrenhetens 
uppgift att läsa värden från dessa för att sedan skicka värdena till ytenheten. Två vanliga styrenheter 
som används till hemmabyggen idag är Raspberry Pi och Arduino.  
 
Raspberry Pi är en enkortsdator utvecklad av Raspberry Pi foundation [10]. Då Raspberry Pi är en 
dator krävs ett operativsystem, de rekommenderade operativsystemen är baserade på Linux. Det 
mest stabila heter Raspbian och underhålls av Raspberry Pi foundation. Det primära 
programmeringsspråket i datorn är Python, men det går även att programmera i C, C++, Java, Ruby, 
och Free Pascal etc. 
 
Arduino är ett mikrokontrollerkort som började utvecklas 2005. Till skillnad från Raspberry Pi kräver 
Arduino-kort inget operativsystem för att användas. Arduino programmeras i ett bibliotek kallat 
Wiring [11] som kommer från C/C++. 

2.3.2 Sensorer 
Vissa farkoster har sensorer monterade för att mäta tryck och vinkel. Detta är inte vanligt då de flesta 
farkoster används i hobbysyfte där sensorer inte behövs. Alla farkoster har dock kameror monterade 
för att användaren skall kunna manövrera farkosten. 
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Vinkel 
För att bestämma farkostens vinkel så krävs det en sensor som kan räkna ut sin egen vinkel. 
Gyroskop,  accelerometrar och magnetometrar gör just detta.  
 
Magnetometrar läser av jordens magnetfält och kan därför användas som en kompass. Detta kan 
dock endast göras i horisontalplanet, vilket innebär att denna krets ej kan mäta vinkel i tre 
dimensioner. 
 
Skillnaden på accelerometrar och gyroskop är att ett gyroskop kan mäta rotationshastighet, medan 
en accelerometer ej kan det. Gyroskop samt accelerometrar med tre axlar kan mäta vinkeln på ett 
stationärt objekt relativt till riktningen på jordens gravitationskraft [12] [13]. 
 

Tryck 
Mätning av tryck görs med trycksensorer. Sensorerna skickar ut en analog spänning som varierar 
beroende på trycket [14]. 
 

Läckage 
Att mäta om farkostens behållare läcker kan göras på flera sätt. En lösning är att använda sig av en 
läsgaffel. Gaffeln har en lysdiod som lyser på en fotodiod. Om det kommer vatten mellan dioderna så 
förändras utspänningen från gaffeln. Denna spänning kan kontrolleras av en processor som larmar 
vid spänningsförändringar [15]. 
 
En metod är att dra två eller fler kopparledare med väldigt små marginaler mellan sig på behållarens 
botten. En ledare kopplas till ett läsande ben på en processor medan den andra ledaren kopplas till 
jord. Om vatten förekommer i behållaren så kortsluts ledarna vilket gör att processorbenet jordas. 
Processorn kan då larma.  
 
Ett alternativ till ovanstående metoder är att använda sig av fuktsensorer. Dessa sensorer är 
uppbyggda på samma sätt som föregående metod. Sensorerna innehåller två ledande lager med ett 
tunt fuktabsorberande lager mellan dem [16]. 
 

Kamera 
Kameran som befinner sig på ROV:en filmar och sparar video på ett minneskort så att det går att se 
videon i efterhand, eller så skickar den realtidsvideo till styrenheten. 
 
Vanliga kameror som används till hemmabyggda farkoster är IP-kameror [17]. Dessa kameror har 
ofta en inbyggd webbserver som ger tillgång till realtidsvideo samt ger möjlighet till att manövrera 
den, om det stöds, i en webbrowser [18]. 
 
Används en styrenhet med USB-utgång går det att använda USB-kameror  
Används en Raspberry Pi går det även att använda deras egna Raspberry Pi camera module,  och med 
hjälp av Raspberry Pi går det att skapa en webbsida där realtidsvideon kan visas. Genom 
programmering går det även att skicka bilder och video direkt via Ethernet. 

2.3.3 Aktuatorer 
 

Manövrering 
Existerande farkoster använder sig av motorer för att manövrera sig i X-, Y- och Z-led i vatten. De lite 
mer avancerade farkoster på marknaden använder sig av så kallade borstlösa motorer, som också går 
under namnet ECMs [19]. Dessa motorer är synkrona vilket innebär att motorn roterar i fas med den 
tillförda växelspänningens frekvens. Motorerna är gjorda för kontinuerlig drift och jämfört med 
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vanliga likströmsmotorer så har borstlösa motorer bättre vridmoment och lägre vikt. De är även 
tystare, har högre effektivitet, ökad tillförlitlighet och kan köras i vatten.  
 
Nackdelen med borstlösa motorer är att det krävs en så kallad ESC [20] för att kontrollera 
motorn. Motorns hastighet regleras genom att skicka en PWM-signal till en ESC som sedan tolkar 
signalen och skickar ut sekventiella signaler som påminner väldigt mycket om trefasspänning till 
motorn. 
 
Ett alternativ till borstlösa motorer som ofta används för manövrering av undervattensfarkoster är 
länspumpar och pentrypumpar som används huvudsakligen för att pumpa ur vatten ut båtar. De 
består av en likströmsmotor som innesluts av ett vattentät hölje och kan modifieras så att en 
propeller kan monteras på motorns axel. Likströmsmotorerna som finns inuti pumparna är billiga och 
styrs väldigt enkelt genom att mata motorn med en likspänning. För att byta riktning på motorn så 
behöver man endast byta riktning på matningsspänningen. Motorn har borst i sig som leder runt 
strömmar i motorn, dessa slits ut efter ett tag och måste då bytas ut. Dessa borst bidrar även till ökad 
friktion för motorn vilket minskar motorns vridmoment. 
 

Gripdon 
En gripklo går att implementera med hjälp av servos som vrider en klo. Genom att öka antalet leder 
och servon på klon så kan klon röra sig mer fritt och i flera plan. En klo med tre leder har möjlighet 
att röra sig i tre dimensioner. 

2.3.4 Kraftförsörjning 
Någon form av spänningskälla krävs för att farkostens elektronik skall fungera.  
 

Ackumulatorer 
Med ackumulatorer monterade på farkosten slipper farkosten använda sig av en spänningskälla vid 
ytan, och kan lättare användas över stora områden då det ej finns en spänningskälla som måste 
flyttas när kabeln ej räcker till.  
 
Blybaserade ackumulatorer är billiga men tunga. Ett alternativ till dessa är litiumjonackumulatorer 
som är lätta och små. Dessa kostar dock mycket. 
 

Kabel 
Genom att ha en kabel som levererar ström till farkosten så behövs ej batterier, vilket leder till att 
farkosten blir lättare och mer manövrerbar. 

2.3.5 Konstruktion 
 

Ram 
De material som har potential för projektet är plast och aluminium. Dessa material är starka nog för 
ändamålet samt har låg vikt. Materialen tål även att vistas i både söt- och saltvatten. 
 
PVC-plast är ett material som ofta används för hobbybyggen. Anledningen till varför det är så 
populärt att används är för att plasten används som avloppsrör. Detta innebär att det finns färdiga 
rör som är lätta att skruva ihop och göra vattentäta. 
 
Aluminium är svårare att jobba med men är starkare. Lådor gjorda av aluminium leder värme bättre 
än plast, vilket är en fördel för elektronik som kräver kylflänsar. 
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Flytblock 
Flytblocket består oftast av en luftfylld behållare eller cellplast. Fördelen med luftfyllda behållare är 
att de kan göras av tåliga material som plast eller metall vilket gör dem tåliga som smällar. Nackdelen 
är att de kan vara komplicerade att bygga. 
 
Fördelen med cellplast är att det är lätt att forma. Nackdelen är att det inte alls är lika tåligt mot 
smällar. 
 

2.4 Liknande projekt 

Idag finns det många liknande projekt som antingen är hemmabyggen [21] eller företagsprodukter 
[22], dessa går oftast under klasserna mini eller micro. Det som skiljer dessa åt är hur de är 
uppbyggda. De mer påkostade farkosterna har ett flytblock högst upp som balanserar farkosten och 
består utav en metallram. De mindre påkostade består av PVC-rör. Drivningen brukar skötas med 
hjälp av modifierade länspumpar eller borstlösa motorer, se figur 2.1 och 2.2. 

 
Figur 2.1 En företagsprodukt som består av en metallram samt ett flytblock. Manövrering sköts av borstlösa motorer. 

 
Figur 2.2 Ett hemmabygge där farkosten är uppbyggd av PVC-rör och drivs av modifierade länspumpar [23]. 
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Chalmers examensarbete  
Under år 2012 utförde fem mekatronikstudenter från Chalmers ett examensarbete där de byggde en 
ROV, se figur 2.3 [24].  
 

 
Figur 2.3 Ett examensarbete utfört av fem studenter från chalmers. Farkostens styrenhet är en Arduino Mega 2560. 
Konstruktionen består av cylinderformade aluminiumrör. 

 
I ytenheten de använde programmerades ett klientprogram i C#. Till styrdon valde de en xbox-
kontroll som kan driva farkosten framåt och bakåt samt styra den i olika riktningar. Den kan även 
starta kameran, starta inspelning, ta stillbild och återställa alla motorer och lampor. 
 
Kommunikationen mellan ytenheten och farkosten utgörs av RS485-standarden. Då styrenheten 
valdes till en Arduino Mega 2560 kan RS485-kabeln kopplas upp på styrenhetens UART-pinnar. 
Denna  kabel görs sedan om till en ethernetkabel som leder upp till ytenheten.  
 
Kameran de använder är en IP-kamera av märket Axis som kommunicerar med ytenheten via 
Ethernet. 
 
Den inre kommunikationen i farkosten är uppbyggt så att alla sensorer och aktuatorer kopplas till en 
egenbyggd sköld som sitter på styrenheten. Till spänningskälla används batterier för att driva 
styrenheten och aktuatorer. 
 
Konstruktionen av farkosten består av cylinderformade aluminiumrör som innehåller elektronik och 
sensorer. I änden av huvudskrovet sitter ett kupolformat fönster gjort av plexiglas. Bakom detta 
fönster sitter kameran. 
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3 Metod 
Utvecklingen av detta projekt följer LIPS projektmodell [25] som består av tre olika faser: förstudier, 
utveckling, och slutfas. Då projektet har en begränsad budget så har valet av metod noga övervägt 
faktorerna funktionalitet samt kostnad. 
 
För att få en enklare överblick av systemet och om vad som skall göras delas det in i olika delsystem 
som har de viktigaste uppgifterna. Dessa delsystem är: 
●        Ytenhet 
●        Styrenhet 
●        Elektronik 
●        Farkost 
 
Figur 3.1 visar hur systemet är uppbyggt. En användare kommer med hjälp av ett styrdon och ett 
klientprogram på en ytenhet skicka styrsignaler till en styrenhet som sitter i farkosten. Denna 
styrenhet tolkar dessa signaler och skickar dem vidare till elektroniken som används. Styrenheten 
läser även av värden från olika sensorer och skickar dessa till ytenheten. Styrenheten skickar 
dessutom realtidsvideo från farkosten till ytenheten. 

 
Figur 3.1 En översikt av systemet. En användare interagerar med ytenheten som kommunicerar med en styrenhet som 
sitter i farkosten. Denna styrenhet är kopplad till elektroniken som finns på farkosten. 

3.1 Ytenhet 

För att styra farkosten, se realtidsvideo samt avläsa värden från sensorer utvecklas ett klientprogram 
som körs på en enhet med Windows 7 som operativsystem. Klientprogrammet ska ta emot 
styrsignaler från ett styrdon som ska bearbetas och skickas till styrenheten, se figur 3.2. Programmet 
utvecklas i språket Delphi [26].  

 
Figur 3.2 Ett klientprogram tolkar styrsignaler från ett styrdon, samt visar realtidsvideo och värden från sensorer som 
finns på farkosten. Beroende på vilka knappar som trycks ned skickar klientprogrammet styrkommandon till 
styrenheten. 
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3.1.1 Val av styrdon 
Krav på styrdon: 

 Minst 10 knappar 
 
Önskemål på styrdon: 

 Analoga knappar 
 Minst en spak 

 
Produkter som jämförts: 

 Tangentbord 
 Xbox-kontroll 

 
Då programmet körs på en dator går det att använda ett tangentbord till styrdon. Ett tangentbord 
består av många knappar och är enkelt att programmera, dock så saknas analoga knappar/spakar på 
vanliga tangentbord. Fördelen med ett tangentbord som styrdon är att alla datorer behöver ett och 
det behövs då inte köpas in ett nytt. 
 
Ett annat styrdon som går att använda är en xbox-kontroll. Denna kontroll består av 12 användbara 
knappar varav det finns: två analoga knappar, två analoga styrspakar och ett digitalt styrkors. De 
analoga värdena som erbjuds kan användas vid styrning och drivning av farkosten då det går att ställa 
in olika hastigheter beroende på värdet. Nackdelen är att en xbox-kontroll behövs köpas in. 
 
En xbox-kontroll valdes till styrdon då de analoga värdena denna kan ge är önskvärda vid navigering 
av farkosten. 
 
Programmeringen av denna kontroll sker med hjälp utav Microsofts bibliotek och API. Detta bibliotek 
finns i alla datorer som kör Windows XP och senare versioner som operativsystem. API:n går att hitta 
på Microsofts hemsida [27]. 
 
Då biblioteket är programmerat i C++ används en portning av koden till Delphi [28]. I denna portning 
har alla knappar unika värden för att kunna identifieras i koden, dessa värden varierar mellan 0x0001 
(1) och 0x8000 (32768). De analoga värdena från spakarna varierar mellan ±0x8000 i både X- och Y-
led, de analoga knapparna har omfånget 0x0000 - 0x00FF (0-255). Se tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1 En tabell över de värden knapparna har i XInput. Alla knappar har en identifierare på tre bokstäver. 
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3.1.2 Val av yttre kommunikation 
Krav på yttre kommunikation: 

 Det ska, på kommando, gå att ansluta till och koppla ifrån farkosten 
 
Önskemål på yttre kommunikation: 

 Hög överföringshastighet 
 Det ska inte behövas flera olika kommunikationsprotokoll  

 
Gränssnitt som jämförts: 

 Trådat Ethernet 
 Trådlöst Ethernet 

 
Både trådat Ethernet (LAN) och trådlöst (WLAN) erbjuder höga överföringshastigheter. Den största 
nackdelen med trådat Ethernet är att en kabel måste dras mellan enheterna som ska kommunicera. 
Detta behövs inte då WLAN används, nackdelen är att det är på bekostnad av överföringshastighet 
[29]. 
 
För att kommunicera med styrenheten används ett WLAN, även om hastigheten dras ner är den 
fortfarande hög, samtidigt som inga kablar behöver dras mellan enheterna. Klientprogrammet 
ansluter trådlöst till en antenn på ytan som leder till en router som sitter i farkosten. 
 
För att två enheter ska ha möjlighet att kommunicera med varandra via Ethernet måste en socket 
skapas. Denna socket skapas på serversidan som sedan ligger och väntar på att en klient ska ansluta 
till den. För att enheten på klientsidan ska kunna ansluta till servern måste den veta vilken IP-adress 
servern körs på, samt vilken port den lyssnar på efter nya anslutningsförsök. Lyckas klienten ansluta 
till servern skapas en förbindelse mellan dem, klienten och servern kan då skicka data till varandra. 
Efter att en förbindelse har skapats, skapas en ny socket som lyssnar efter ytterligare anslutningar, se 
figur 3.3 [30]. 

 
Figur 3.3 En klient försöker ansluta till en server genom att skicka en förfrågan. Lyckas en förbindelse skapas kan klienten 
och servern kommunicera med varandra samtidigt som servern lyssnar efter ytterligare förfrågningar. 

Transportprotokoll  
Protokoll som jämförts: 

 TCP 
 UDP 
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För att skicka datapaket med hjälp av sockets måste ett transportprotokoll specificeras som gäller för 
båda parter. Olika protokoll har olika egenskaper som bl.a. bestämmer hur datapaketen 
transporteras. De vanligaste protokollen som används är TCP och UDP [31]. 
 
TCP används i de system där en pålitlig anslutning mellan enheter ska existera. TCP skickar ett eller 
flera paket samtidig, och väntar sedan på en bekräftelse på att de har tagits emot av den andra 
enheten. När bekräftelsen tas emot skickas nästa paket. Varje paket består utav ett sekvensnummer 
som talar om på vilken plats i sekvensen den ska ligga på. Fås ingen bekräftelse för de paket som 
skickats inom en viss tid antas paketet/paketen vara förlorat/förlorade och de skickas på nytt. Detta 
ger fördelen att det garanterar att det finns en förbindelse och med hjälp utav sekvensnumren vet 
protokollet även vilka paket som saknas. Nackdelen med TCP är att det blir en fördröjning mellan de 
skickade paketen då den väntar på bekräftelsen. 
 
Det andra protokollet (UDP) är opålitligt på det sätt att ingen förbindelse krävs. UDP skickar paketen, 
men till skillnad från TCP väntar den inte på någon bekräftelse. Detta medför att UDP är snabbare än 
TCP, dock så är det opålitligt då paket kan försvinna utan att skickas igen, samt att paketen som tas 
emot kan komma i oordning. 
 
Då det är viktigt att ha en pålitlig förbindelse mellan ytenheten och farkosten används TCP som 
transportprotokoll. Användaren vet då om enheterna är anslutna eller inte. För att skapa en 
anslutning direkt med TCP måste dock IP-adresserna hårdkodas. Detta skapar ett problem då 
routerns DHCP delar ut dynamiska IP-adresser till alla enheter som ansluter till den. 
 
För att lösa problemet kan en UDP-server användas i klientprogrammet. När klientprogrammet 
försöker ansluta till styrenheten skickar UDP-servern ut en broadcast [32] som innehåller ytenhetens 
IP-adress. När styrenheten tar emot UDP-paketet skickar den tillbaka sin IP-adress till 
klientprogrammet. När båda enheternas IP-adresser är kända kan en TCP-anslutning skapas . 
 
När förbindelsen är skapad kan de två enheterna kommunicera med varandra. Med en timer 
uppdaterar klientprogrammet kontrollens status och tolkar dess signaler. Dessa signaler görs om till 
en sträng som sedan skickas via TCP-anslutningen. Då TCP-paket läses in som ett flöde (stream) går 
det inte att särskilja på var paketen börjar eller slutar. Dessutom kan flera paket läsas in samtidigt. Se 
figur 3.4 för principen. 

 
Figur 3.4 TCP-paket tas emot som ett flöde, servern kan då inte urskilja vart nya paket startar eller slutar. 

När styrenheten läser in sensorvärden skickas dessa från styrenhetens TCP-server till 
klientprogrammet TCP-klient. Då TCP-klienten inte kan ta emot datapaket automatiskt, används den 
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timer som uppdaterar kontrollen även för att kolla om TCP-klienten har några inkommande 
datapaket i sin buffert.  
 
För att skicka videostream startar styrenheten en ny tråd, denna tråd skapar en TCP-klient som 
kopplas till en TCP-server i klientprogrammet. Tråden använder kameran för att ta bilder 
kontinuerligt, dessa bilder görs sedan om till en bytestream som skickas. I klientprogrammet tar TCP-
servern emot streamen som skickas och gör om den till en bitmap som sedan visar bilden. 

3.2 Farkost 

3.2.1 Val av styrenhet 
Krav på styrenhet: 

 Möjlighet att ansluta till Ethernet 
 GPIO-pinnar ska finnas för kommunikation med elektroniken 

 
Önskemål på styrenhet: 

 Kraftfull 
 Inte kosta mer än 500kr 

 
Produkter som jämförts: 

 Raspberry Pi B+ 
 Raspberry Pi 2 

 
Styrenheten ska fungera som en mellanhand mellan klientprogrammet och farkostens elektronik. 
Dess uppgift är att ta emot kommandon från klientprogrammet och bearbeta dessa för att sedan 
skicka vidare styrsignaler till farkostens elektronik. Styrenheten ska även ta emot digitala 
sensorvärden som vidarebefordras till klientprogrammet. Den har ytterligare en uppgift som är att 
sända realtidsvideo från en kamera, se figur 3.5. 
 
För att kunna skicka och ta emot styrsignaler från klientprogrammet är styrenheten kopplad till en 
router via ethernetkabel. 
 

 
Figur 3.5 Styrenheten tar emot kommandon via Ethernet från klientprogrammet. Dessa kommandon bearbetas och 
skickas sedan vidare till elektroniken. Från elektroniken inhämtas värden från sensorer som skickas tillbaka till 
klientprogrammet. En kamera är kopplad på styrenheten som skickar realtidsvideo. 

Val av styrenhet begränsas till en Raspberry Pi, antingen modell B+ eller modell 2. Skillnaden mellan 
dessa är stor. Raspberry Pi 2 körs på en fyrkärnig processor med en hastighet på 900MHz, medans 
modell B+ endast kör på en enkärnig processor med en lägre hastighet på 700MHz. Utöver det så har 
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modell 2 dubbelt så mycket ramminne som B+. Båda modellerna har 40st GPIO-pinnar och möjlighet 
att ansluta till ett nätverk, se tabell 3.2 för jämförelse av modellerna. 
 
Tabell 3.2 En jämförelse mellan två olika modeller av Raspberry Pi, modell B+ och 2. Billigaste priset, exklusive frakt, 
taget från http://www.pricerunner.se/, 2015-03-09 

Modell Raspberry Pi B+ Raspberry Pi 2 

Pris 239kr 399kr 

Processor ARMv6 ARMv7 

Processorhastighet 700MHz 900MHz 

Antal kärnor 1st 4st 

RAM-minne 512MB 1024MB 

GPIO 40st 40st 

Ethernet Ja Ja 

 
Då styrenheten ska streama realtidsvideo samtidigt som den tar emot och skickar signaler är det 
viktigt med bra prestanda. Med hänsyn till den stora prestandaskillnaden och låga prisskillnaden väljs 
Raspberry Pi 2 till styrenhet. Programmeringsspråket som används är det som rekommenderas av 
skaparna, Python. 
 
Se kapitel 3.1.2 Yttre kommunikation på sida 12 för styrenhetens kommunikation med ytenheten. 
 

3.2.2 Val av sensorer 
Krav på sensorer: 

 Trycksensor - Utspänning på max 3V vid fem meters djup 
 Trycksensor - Vattentålig 
 Trycksensor - Mätområde 100kPa - 150kPa 
 Vinkelsensor - Kunna mäta tre dimensioner 

 
Önskemål på sensorer: 

 Kamera - Ljuskänslig 
 Kamera - Hög upplösning 
 Kamera - Max 500kr 
 Trycksensor - Låg felmarginal 
 Trycksensor - Max 250kr 
 Läckagesensor - Kunna skilja en stor mängd vatten från en liten mängd vatten 
 Läckagesensor - Max 100kr 
 Vinkelsensor - Låg felmarginal 
 Vinkelsensor - Max 50kr 

 

Kamera 
 Produkter som jämförts: 
 Raspberry Pi camera module [33] 
 Sony CCD 1/3 inch [34] 
 Mobius actioncam [35] 
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För att kunna navigera under vattnet krävs det att en kamera sitter på farkosten. Det är viktigt att 
kameran som används har hög uppdateringsfrekvens och bra ljuskänslighet då ljuset bryts i vatten. 
 
Tabell 3.3 Jämförelse mellan tre olika kameror som passar till projektet. 

Kamera Raspberry Pi 
camera module  

Sony CCD 1/3 inch  Mobius 
actioncam 

Pris 295 kr 267 kr + 
sändare/mottagare 

563 kr 

Upplösning 1080@30fps 752x582 1080p 

Storlek 24x25 mm 38x38 mm 35x61x18.3 mm 

Kabelanslutning Flexkabel AV och spänning USB 2.0 

Uppskattad 
programmeringskomplexitet (1 låg, 5 
hög ) 

2 4 4 

 
Med avseende på tabell 3.3 används Raspberry Pi camera module som kamera. Denna kamera är 
billig, har hög överföringshastighet och har en egen anslutning på styrenheten. Mobius actioncam 
valdes bort då den är dyr och har USB 2.0-anslutning vilket leder till låg överföringshastighet. Sony 
CCD 1/3 inch är ett bra alternativ, dock är denna gjord för radiosändning och är inte då inte lämplig 
för projektet. 
 

Trycksensor 
För att mäta trycket och räkna ut djupet så valdes sensorn MXP4250AP [36]. Sensorn skickar ut en 
spänning på 1.7V vid normalt luttryck(101.36 kPa) och  2.8V vid fem meters djup (150 kPa). Se figur 
3.6  för graf över utspänning mot tryck. Sensorn har en utspänning vid farkostens maxdjup på 2.8V, 
har ett pris på 180kr och är även väl testad i andra ROV:s. Andra sensorer undersöktes ej då sensorn 
uppfyller alla krav och önskemål. 

 
Figur 3.6 Beskrivning av trycksensorns utspänning mot tryck. 
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Läckagesensor 
Produkterna som jämförts: 

 Läsgaffel ITR9608-F  
 Fuktsensor SMTHS08A 
 Kopparledare  

 
Fuktsensorns utsignal stämmer endast vid en speciell temperatur och ett visst lufttryck, vilket beror 
på att luftfuktigheten påverkas av dessa faktorer. Då temperaturskillnaderna vid farkostens 
operationsområden kan variera så finns risk för felaktiga utslag. 
En annan nackdel med sensorn är att den mäter luftfuktigheten vilket gör sensorn för känslig för 
ändamålet då endast allvarligt läckage skall detekteras. 
 
Nackdelen med att använda sig av tätt monterade kopparledare är att det är lätt att detektera 
läckage men svårt att mäta hur mycket vatten som förekommer i behållaren. Med en läsgaffel så 
ändras utsignalen beroende på mängden vatten, vilket gör detta till en lämplig metod att detektera 
läckage.  
 
Priset på sensorn är 5kr vilket innebär att sensorn uppfyller alla önskemål, denna metod för att 
detektera läckage valdes på grund av detta. 
 

Vinkelsensor 
Produkter som jämförts: 

 STMicroelectronics  LY330ALH  IC, Gyroskop 
 STMicroelectronics LIS3DH IC, Accelerometer 

 
Magnetometrar uteslöts då de endast mäter riktning i horisontalplanet. Då farkosten skall kunna 
positionera sig i tre plan så är tredimensionell mätning ett krav. 
 
De valda kretsarna kan mäta vinkeln i tre dimensioner vilket gör att användaren vet precis hur 
farkosten är positionerad även vid skymd sikt.  
De kan även mäta temperatur. Då vissa komponenter kan bli väldigt varma vid full drift så kan 
temperaturen i behållaren vara av intresse. 
 
Båda kretsarna klarar av alla krav men accelerometern kan även mäta farkostens acceleration. På 
grund av detta så valdes accelerometern som metod att mäta farkostens vinkel. 

3.2.3 Val av aktuatorer 
Krav på aktuatorer: 

 Vattentåliga 
 
Önskemål på aktuatorer: 

 Högt startmoment 
 Enkel reglering av hastighet samt rotationsriktning 
 Max 1000kr totalt för motorer 

 
Produkter som jämförts: 

 NTM Prop Drive Series 28-30A 750, Borstlös motor 
 Dränkbar pentrypump 12V, vattentät likströmsmotor 
 SEAFLO Länspump 12V, vattentät likströmsmotor 
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För framåt- och bakåtdrift samt svängning åt höger och vänster så krävs motorer med högt 
vridmoment. För det ändamålet så passar borstlösa motorer bäst på grund av sitt höga vridmoment 
och höga effektivitet. Därför valdes den borstlösa motorn som metod att driva farkosten i framåt- 
och bakåtriktning samt höger och vänster. De borstlösa motorerna är krångligare att kontrollera 
jämfört med likströmsmotorerna men den högre effekten uppväger krångligheten. 
 
För att styra motorerna så används en Turnigy AE-25A Brushless ESC. En PWM-signal bestämmer 
hastigheten på motorn. 
 
Byta rotationsriktning på de borstlösa motorerna löstes med hjälp av en transistorkrets som styr två 
stycken växlande relän. Dessa relän är kopplade till två av motorns tre fasledare samt till två av 
ESC:ens fasledare. Vid påslag av relän så byter dessa fasledare plats med varandra vilket får motorn 
att byta riktning. Se figur 3.7 för beskrivning.  Priset för motorerna är 145kr styck och 80kr för ESC. 

 
Figur 3.7 När processorn skickar en hög signal till In så leder transistor vilket gör att reläna slår till och får fasledarna att 
byta plats. Insignalen till reläna är fasledare från ESC. 

Då motorerna som sköter uppåt- och nedåtgång ej behöver ha mycket vridmoment så valdes 
pentrypumpar som metod för att driva farkosten uppåt och nedåt. De valdes för att spara på både 
plats och pengar då de är både billigare och mindre än länspumpen. Priset på dessa är 100 kr styck. 
 
För att byta rotationsriktning på pentrypumparna så valdes kretsen A4952ELYTR-T. Denna krets 
används för att reglera hastigheten och byta rotationsriktning på pentrypumpar. Den är designad för 
att användas för pulsbreddsmodulering av likströmsmotorer och klarar av att ge ut upp till 2A och en 
spänning på 40V.  
 

3.2.4 Val av kraftförsörjning 
Krav på kraftförsörjning: 

 Minst 12V 
 
Önskemål på kraftförsörjning: 

 Lätt 
 Liten 
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Jämförda spänningskällor: 

 Blyackumulator 12v  
 Turnigy 5000mAh 3S Lipo Pack 11.1V  
 Kabel 

 
Med batterier monterade på farkosten slipper farkosten använda sig av en spänningskälla vid ytan, 
och kan lättare användas över stora områden då det ej finns en spänningskälla som måste flyttas när 
kabeln ej räcker till. Då ett trådlöst kommunikationssystem valdes så valdes alternativet kabel bort 
vilket innebär att farkosten är helt oberoende av kabel. 
 
Då litiumjonackumulatorer är både lättare och mindre än blybaserade ackumulatorer så valdes 
litiumjonackumulatorer som spänningskälla även fast de är dyrare. 

3.2.5 Val av inre kommunikationsgränssnitt 
Krav på gränssnitt: 

 Använda GPIO-pinnar 
 
Önskemål på gränssnitt: 

 Störningståligt  
 

Kommunikation mellan styrenhet och elektronik  
Jämförda gränssnitt: 

 Sätta GPIO-pinnar höga/låga 
 Använda UART 

 
För att styrenheten ska kunna kommunicera med addonkortet används styrenhetens GPIO-pinnar. 
Det finns framförallt två sätt att göra detta på: antingen sätts olika pinnar höga och låga, eller så kan 
UART användas. Nackdelen med att använda flera olika pinnar är att det blir väldigt många pinnar att 
hålla reda på då styrenheten ska både skriva och läsa data, och därmed ökar komplexiteten i 
programmet. Med UART skickas data seriellt och tillåter en tvåvägskommunikation på endast två 
pinnar, Tx (transmit) och Rx (receive). Val av kommunikation mellan styrenheten och addonkortet 
valdes till UART [37]. 
 

Kommunikation mellan elektronik 
Jämförda gränssnitt: 

 CAN 
 LIN 
 RS232 
 USB 
 UART 
 SPI 

 
Fältbussen CAN valdes som kommunikationsgränssnitt. Detta system valdes ej enbart på grund av 
sina fördelar jämfört med andra gränssnitt, utan även på grund av att CAN-system används mycket i 
dagens bilindustri. Att ha baskunskaper inom detta system kan vara en attraktiv egenskap att ha vid 
framtida jobbintervjuer. 
 
CAN-systemet som valdes att implementerades är det utvidgade formatet CAN 2.0B, vilket har en 
identifierare på 29 bitar. För att skicka data så används åtta bitar. Varje nod har ett eget ID som 
bestämmer om noden skall behandla paketet, se tabell 3.4.  
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Tabell 3.4 Beskrivning av ett CAN-pakets uppbyggnad [50]. 

 

3.2.6 Val av material 
 

Flytblock 
Krav på flytblock: 

 Skall sakta lyfta farkosten till ytan. 
 Klara tryck på 150kPa 

 
Önskemål på flytblock: 

 Estetiskt 
 
Jämförda material: 

 Luftfyllda behållare 
 Cellplast XPS300 

 
Då luftfyllda behållare är komplicerade att bygga så valdes flytblocket att byggas av extruderad 
cellplast som består av 98% innesluten luft och har en tryckhållfasthet på 300kPa. För att göra 
flytblocket tåligare mot smällar så täcktes blocket i glasfiberväv och polyester. Detta skapar en hård 
yta som skyddar cellplasten mot smällar. 
 

Ram 
Krav på ram: 

 Lätt 
 Vattentålig (Saltvatten & Sötvatten) 
 Stadig 

 
Önskemål på ram: 

 Estetisk 
 
Jämförda material: 

 PVC-rör 
 Aluminiumprofiler 
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Då båda materialen uppfyller kraven så valdes aluminiumprofiler som material för ramen på grund av 
sin värmeledningsförmåga. Både lysdioder, H-brygga samt ESC behöver kylflänsar, vilket gör att 
metalllådor samt aluminiumprofiler passar väldigt bra ihop med dessa komponenter. 
Aluminiumprofiler är även stilrena, vilket bidrar positivt till slutproduktens utseende. 
 

3.2.7 Elektronik 
Då fältbussen CAN valdes som kommunikationsgränssnitt så krävs elektronik vid varje CAN-nod.  
 
För att designa kretsschema och layout till elektroniken så valdes OrCad Cadence CIS och OrCad 
Layout Plus. För programmering av hårdvara användes Atmel Studio 6.2. Dessa program valdes då 
projektmedlemmarna har fri tillgång till dess program, vilket utesluter kostnader för inköp av 
mjukvara. 
 
Kommunikationen mellan farkostens styrenhet och nodkort sköts av ett addonkort som sitter 
monterat direkt på styrenheten. Detta valdes för att minska arbetsbördan på styrenheten, så att dess 
fokus kan ligga på videoöverföring samt hantering av styrkommandon. Processorn som valdes för 
addonkortet är en ATMxmega32a4u som tar emot och tolkar styrsignalerna från styrenheten via 
processorns UART C0 och skickar ut styrkommandon till farkostens noder via CAN-bussen. 
 
Addonkortet använder sig av en ADC för att omvandla de analoga signalerna från trycksensorn samt 
läsgaffeln till digitala värden som vidarebefordras till styrenheten. Kortet har även en extern kristall 
på 32768Hz för att säkerställa att processorn körs på korrekt frekvens, för att kunna vara säker på att 
addonkortets baudrate är samma som styrenhetens. 
 
För att underlätta kabeldragning vid konstruktion av farkosten så är kortet designat så att 
batterispänningen kopplas direkt in i addonkortet. Kortet distribuerar sedan de spänningar som krävs 
till nodkorten. 
 
Varje motor och lampa har ett eget kretskort som fungerar som en nod för CAN-kommunikationen. 
Dessa nodkort är universella och fungerar som både nod för lampa, borstlös motor och 
likströmsmotor. Processorn som används för dessa kort är en ATMxmega16a4u. För att dra ner på 
kostnaden så designades ett universellt nodkort som kan användas som både motornod och 
lampnod, se bilaga A för kretsscheman. Detta betyder att det finns plats på kortet för alla 
komponenter som används på nodkorten till både lampor, likströmsmotorer och borstlösa motorer. 
 
Alla kort är dubbelsidiga och designade så att kortens delar är isolerade från varandra, för att 
förhindra störningar mellan systemen. Detta görs med dubbla jordplan samt extra vior runt de 
högfrekventa delarna. Korten använder sig av en 3x2 stiftlist kopplad till PDI-D och RESET samt 
matning och jord för nerladdning av bootloader. Kortet använder sig även av D0 UART för 
programmering samt felsökning. 
 
Farkosten har även två 730 lumen starka lysdioder i vattentäta hus i fronten av farkosten. 
Lysdiodernas styrka regleras med hjälp av en PWM-signal. 

3.2.8 Konstruktion 
 

Motorplacering 
Placeringen av motorer är väldigt viktigt för hur farkosten beter sig i vattnet. För att ta fram den mest 
optimala placeringen av motorer så gjordes undersökningar i hur farkoster beter sig vid olika 
motorplaceringar. 
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Placeringen av pentrypumparna bestämmer vilket håll farkosten kan luta sig samt motverka vågor. 
Med pentrypumpar monterade på sidorna så kan farkosten luta sig åt sida (se figur 3.8). 
Pentrypumpar monterade i mitten tillåter farkosten att luta sig framåt och bakåt (se figur 3.9). 

 
Figur 3.8 Alternativ 1. Motorplaceringen tillåter farkosten att luta sig åt sidan samt motverka vågor som träffar farkosten 
från sidan.  (Motorer för framåt- och bakåtdrift ej inkluderade i figur) 

  
 

 
Figur 3.9 Alternativ 2. Motorplaceringen tillåter farkosten att luta sig framåt och bakåt samt motverka vågor som träffar 
farkosten framifrån eller bakifrån. (Motorer för framåt- och bakåtdrift ej inkluderade i figur) 

  
Fördelen med alternativ ett är att farkosten blir mindre känslig mot vågor som träffar farkosten från 
sidan. Detta är dock ingen problem, då den har en låg tyngdpunkt samt ett brett flytblock som 
förhindrar farkosten från att välta. 
 
Då farkosten kan ha nytta av att kunna luta sig framåt och bakåt både vid undersökning av objekt 
samt vid upp- och nedgång samt att farkosten ej har problem med stabiliteten så valdes alternativ 
två. 
 
De borstlösa motorernas placering bestämmer hur farkosten manövrerar framåt, bakåt och svänger 
åt höger och vänster under vattnet. Två placeringar granskades, en designad för manöverabilitet (se 
figur 3.10) och en designad för hastighet (se figur 3.11).  
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Figur 3.10 Alternativ 1. Motorplacering designad för hastighet. Placeringen tillåter de bakre motorerna att hålla full 
hastighet medan manövrering sköts av de främre motorerna. 

  
 

 
Figur 3.11 Alternativ 2. Motorplaceringen är designad för manöverbarhet. Placeringen tillåter farkosten att svänga runt 
sin egen axel genom att låta motorerna gå i motsatt riktning mot varandra. (Motorer för upp- och nedgång ej 
inkluderade i figur) 

Efter noga övervägande så valdes alternativ två på grund av att farkosten har större nytta av att 
kunna manövrera sig smidigt än att kunna färdas snabbt. Alternativet blir även billigare då endast två 
motorer används för framåt- och bakåtstyrning samt svängning åt höger och vänster. 
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4 Resultat 
 

4.1 Ytenhet 

4.1.1 Klientprogram 
Klientprogrammet består utav fyra formulär: ClientForm, ParametersUnit, XinputUnit och 
ROVAngleForm. I bilaga B finns ett flödesschema för hela klientprogrammet. 
 

ClientForm 
ClientForm är klientprogrammets huvudklass. Denna visar programmets GUI (se figur 4.1) och 
hanterar kommunikationen med styrenheten. Den har en UDP-server, TCP-klient och TCP-server som 
används till denna kommunikation. 
 
En timer inställd på 50ms används för att uppdatera kontrollens status, samt läsa datapaket i TCP-
klientens inbuffert. 
 
GUI:t består av två knappar som används för att ansluta till eller koppla ifrån styrenheten. Det finns 
två indikatorer, en indikerar om programmet är anslutet till styrenheten eller inte, och en varnar om 
farkosten läcker. Utöver det visas även djupet farkosten befinner sig på, samt temperaturen. 
Riktningen av farkosten redovisas i form av en 3D-bild som hämtas från ROVAngleForm. 
 
Programmets bakgrund ändras dynamiskt genom att räkna ut bildernas medelfärg varje gång en ny 
bild visas. Den vita rutan visar de oväntade felmeddelandena som kan uppstå och används för 
felsökande i koden.  
 

  
Figur 4.1 Klientprogrammets GUI. GUI:t består av en knappar som ansluter/kopplar ifrån, en indikator för anslutning och 
en för läckage. Den visar vilken vinkel farkosten befinner sig i och visar realtidsvideo i mitten. Den vita rutan används för 
att visa hanterade exceptions. 
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ParametersUnit 
Denna klass innehåller funktioner som inte nödvändigtvis endast ska användas av ClientForm. Dessa 
funktioner hämtar ytenhetens lokala IP-adress, gör om en sträng till bild (se bilaga E, StringToImage), 
sparar bilder från realtidsvideon till filer och ändrar programmets bakgrund. 

 
XInputUnit 
Denna klass är en portning från C++ till Delphi. Det är denna klass som tar emot styrdonets signaler, 
som ClientForm använder sig utav. 
 

ROVAngleForm 
Denna klass visar en 3D-bild av farkosten och läggs till i ClientForm. I klassen finns en funktion som 
tar in tre parametrar för att skapa animationer i X-, Y-, och Z-led. 

4.1.2 Styrdon 
På styrdonet används alla knappar utom två. De analoga knapparna används för att driva farkosten 
framåt och bakåt, de analoga spakarna används till styrningen av farkosten samt styrning av 
kameran. De andra knapparna används till att starta och stoppa videostream, sätta på/stänga av 
lamporna, reglera ljusstyrkan för kameran och lamporna, spara bilden som visas, driva farkosten 
uppåt och nedåt och stänga av alla motorer. Se figur 4.2 för layouten av styrdonet. 
 

 
Figur 4.2 Layout på kontrollen och beskrivning på vad knapparna används till. 

För att klientprogrammet alltid ska veta vilka knappar som är nedtryckta uppdateras tillstånden (se 
bilaga E, UpdateButtons) för alla knappar varje gång något tillstånd på kontrollen ändras.  
 
Då flera knappar trycks ned samtidigt kan konflikter uppstå (om knappen som ska få upp farkosten i 
Y-led är nedtryckt krockar det om knappen som ska få ner den i Y-led trycks ned, då de använder 
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samma motorer), detta undviks genom att sätta villkoret att om ena knappen redan är nedtryck så 
händer ingenting om den andra trycks ned. Liknande problem uppstår med drivning i framriktning 
och backriktning. 

4.1.3 Yttre kommunikation 
 

Anslutning 
Klientprogrammet ansluter till styrenheten genom att skicka ut en UDP-broadcast. Fås inget svar 
inom fem sekunder gör servern en timeout. Tas ett svar emot inom fem sekunder kopplas 
klientprogrammets TCP-klient ihop med styrenhetens TCP-server. 
 

Styrsignaler och sensorvärden 
När klientprogrammet och styrenheten är anslutna startas en timer på 50 ms. Timern uppdaterar 
kontrollens status och skickar styrsignaler från TCP-klienten till styrenhetens TCP-server. Styrsignalen 
består utav en identifierare som talar om vilken knapp/spak det rör sig om och ett värde som 
berättar vad som ska hända. 
 
Dessa attribut skickas i ett och samma paket med ett skiljetecken mellan dem. På grund av att 
styrenheten tar emot paket som ett flöde existerar risken att styrenheten tar emot fler kommandon 
än ett. Det finns därför ett stopptecken i slutet på varje paket som skickas. 
 
Den buffert som uppstår hos styrenheten hanteras med två funktioner: en räknar ut och returnerar 
antal paket genom att räkna antalet stopptecken, den andra loopar igenom alla paket som ligger i 
bufferten och delar upp dem som identifierare och värde som sedan sparas i varsin array. Dessa 
arrayer returneras för att bearbetas. Se bilaga E, GetCommands för koden till denna funktion. 
 
De värden som skickas från styrenheten till klientprogrammet består av: längd av identifierare - 
identifierare - längd av värde - värde. De tas emot i TCP-klienten. TCP-klienten klarar inte av att ta 
emot paket som ligger i inbufferten automatiskt, det krävs att bufferten läses in i en timer.  
 

Realtidsvideo  
Bytestreamen som skickas för varje bild består av två delar: längd och bild. Den skickas i två 
omgångar, den första delen som skickas består av fyra bytes som är bildens längd. Direkt efter att 
längden har skickats skickas resten av streamen. På samma sätt tas bilden emot i klientprogrammet. 
Då kameran tar bilder kontinuerligt istället för att använda riktig videostream sjunker 
bilduppdateringsfrekvensen.  

4.2 Farkost 

4.2.1 Styrenhet 
Programmet i styrenheten innehåller fyra klasser: ROVProgram, Server, UART och ROVCamera, samt 
en fil som endast innehåller funktioner, likt ParametersUnit, Utils. 
 

ROVProgram 
Klassen ROVProgram är programmets huvudprogram som innehåller main-funktionen. Main-
funktionen tar emot ett UDP-paket och skapar objekt av klasserna Server och UART. När en 
anslutning existerar tar programmet emot styrsignaler genom server-objektet. 
 
När anslutningen bryts skickar den kommandon för att stänga av alla aktuatorer samt kamera. Den 
väntar sedan på ett nytt UDP-paket. Bilaga B innehåller flödesschemat till ROVProgram (huvudtråd). 
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Server 
Server-klassen initieras som en TCP-server. Den tar emot paket som sedan returneras till 
ROVProgram. Den skickar data till klientprogrammet. 
 

UART 
UART-klassen körs på en egen tråd (se flödesschemat i bilaga B). UART:en som används ligger på 
porten ttyAMA0 och körs med en hastighet på 38400 Baud. Så länge tråden är igång läser UART:en 
på Rx-pinnen. Ligger det data på Rx-pinnen läses dessa in, och skickas till klientprogrammets TCP-
klient genom Server-klassen. 
 
UART-klassen skriver styrsignaler på Tx-pinnen. 
 

ROVCamera 
Denna klass körs på en egen tråd som startas och stoppas på kommando från klientprogrammet (se 
flödesscheman i bilaga B). Den skapar en TCP-klient som ansluter till TCP-servern i klientprogrammet. 
 
Funktioner som justerar ljusstyrka, ISO, mättnad, kontrast, och skärpa finns. 
 

Utils 
Utils innehåller globala funktioner som delar upp styrsignalerna och bearbetar dem (se tabell 4.1). 
Alla värden som skickas till addonkortet är fem tecken långt. Den har funktioner som hämtar 
styrenhetens IP-adress, tar emot en UDP-broadcast, och skickar styrenhetens IP-adress till en annan 
IP-adress. 
 
Tabell 4.1 En komplett tabell över vilka värden som skickas till styrenheten respektive addonkortet. De analoga värdena 
delas upp i intervall innan de skickas till addonkortet. 

 
 

4.2.2 Sensorer 
 

Kamera  
Kameran klarar av att streama 1080p@30fps lokalt i styrenheten. Skickas kontinuerliga bilder som 
stream till klientprogrammet klarar den av att streama 480p i 10-15fps.   
 

Trycksensor  
Trycksensorn MXP4250AP skickar ut en linjär spänning mellan 1.7V vid normalt 
lufttryck(101.36kPa)och 2.8V vid fem meters djup (150 kPa). 
 

Läckagesensor  
Ej testad. 
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Vinkelsensor  
Sensorn LIS3DH skickar ut tre digitala värden via SPI som representerar vinkel i X-, Y- och Z-led. 
Värdena är mellan -16383 och +16383. Sensorn är inställd på att mäta 2g vilket är varför endast 
hälften av den maximala utsignalen på 32767 visas. 

4.2.3 Aktuatorer 
Två borstlösa motorer NTM Prop Drive 28-30A 750 sitter monterade som skall sköta manövrering i 
framåt- och bakåtriktning samt svängning åt höger och vänster. Motorerna är ej testade än. Två 
modifierade pentrypumpar sköter upp- och nedåtgång av farkost. Spänningen till motorerna styrs av 
kretsen A4952ELYTR-T. 

4.2.4 Kraftförsörjning 
Tre stycken Turnigy 5000mAh 3S Lipo Pack sitter parallellkopplade för en batterkapacitet på 15Ah. 

4.2.5 Elektronik 
Farkosten har sju stycken kort. Ett addonkort och sex nodkort. Ett nodkort sitter vid varje motor och 
lampa. 
 
Addonkortet (se figur 4.3) sitter monterat på styrenheten och tar emot styrkommandon från den och 
vidarebefordrar dem till nodkorten (se figur 4.4) via CAN-bussen (se flödesschemat i bilaga B).  

 
Figur 4.3 Det färdiga addonkortet, som sitter monterat på styrenheten. 
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Figur 4.4 Det färdiga nodkortet, som sitter monterat vid varje lampa och motor. 

 
Nodkorten använder CAN-paketets identifierare för att bestämma om noden skall behandla paketet, 
se flödesschemat i bilaga B. Om identifieraren stämmer så tolkar nodkortet CAN-paketets åtta 
databitar och reglerar hastigheten, byter rotationsriktning på motorer eller reglerar ljusstyrka på 
lampor beroende på innehållet. Korten är programmerade att ha källadresser mellan 99 och 93. 
Addonkortet har adressen 99 och nodkortet 98-93.  

4.2.6 Konstruktion 
Farkosten består av ett flytblock gjort av cellplast med ett glasfiberlager (se figur 4.5), samt en ram 
gjord av aluminiumprofiler som innesluter de behållare som all elektronik sitter monterad i (se figur 
4.6). 

 
Figur 4.5 Flytblocket består av cellplast täckt av ett glasfiberlager. 
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Figur 4.6 Ramen till farkosten är uppbyggd av aluminiumprofiler och innesluter de behållare som elektroniken sitter 
monterad i. 

Styrenhet, router, kamera, addonkort och sensorer sitter monterade i en Bud Industries CU-3283 
(155.24mm x 117.14mm x 59.84mm). 
 
Nodkort för pentrypumpar och lampor sitter monterade i fyra Bud Industries AN-2851 (64.01mm x 
57.91mm x 35.05m). 
 
Nodkort för borstlösa motorer, reläer och ESC skall monteras i två Eddystone 70009 (92mm x 92mm 
x 42mm). 
 
Litiumjonackumulatorerna sitter monterade i en Hammond Manufacturing 1550WH (222.00mm x 
146.00mm x 105.11mm). 
 

4.3 Tester 

För att projektet ska uppfylla dess mål sattes krav på det där de med högst prioritet måste uppfyllas. 
Testen av dessa krav är dokumenterade nedan. 
 
Krav nr 2 + 5: Farkosten ska kunna nå fem meters djup + En operationstid på minst 15 minuter vid fem 
meters djup. 
Delsystem: Generellt krav 
Testat: - 
Status: Ej testat 
Ej testat då farkosten inte är helt ihopmonterad. Behållarna har dock blivit testade på fem meters 
djup och uppfyllt kravet. Vid konstant full drift så räcker batterierna i en timme.  
 
Krav nr 4: Skicka realtidsvideo från farkosten till en ytenhet ovanför ytan.. 
Delsystem: Generellt krav 
Testat: Delvis 2015-03-30 
Status: Ej helt testat 
Farkosten kan skicka realtidsvideo till ytenheten. Detta är dock inte testat under vatten då farkosten 
ej har testats under vatten. 
 
Krav nr 7: Upplysning av klart vatten. Farkostens belysning skall nå minst en meter framför farkosten. 
Delsystem: Generellt krav 
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Testat: 2015-05-13 
Status: Uppfyllt 
Testat genom att skicka ner en vattentät låda i vatten innehållande en lysdiod som spänningsmatas. 
Testet utfördes i ett släckt rum för att kunna se vilket avstånd dioden klarar av att lysa upp. 
Lysdioden uppfyllde kravet. 
 
Krav nr 8: Programmet ska skicka styrsignaler till styrenheten för styrning av farkosten. 
Delsystem: Ytenhet 
Testat: Successivt med projektets gång 
Status: Uppfyllt 
Med en TCP-server på styrenheten och en TCP-klient på klientdatorn går det att skicka datapaket till 
styrenheten. Paketen som skickas består utav en identifierare samt ett värde. Identifieraren består 
utav tre tecken och talar om vilket kommando den behandlar och värdet talar om vad som ska 
hända. Identifieraren och värdet skiljs åt av ett skiljetecken och hela paketet avslutas med ett kolon. 
Styrenheten tar emot dessa paket och delar upp dem. 
 
Krav nr 12 +15 +16: Styrenheten ska skicka realtidsvideo till ytenheten. Ytenheten ska visa 
realtidsvideo från styrenheten. Fördröjningen av överföring av realtidsvideon till klientprogrammet 
får inte överstiga 600 msek. 
Delsystem: Ytenhet, Styrenhet 
Testat: 2015-05-02 
Status: Uppfyllt 
En Raspberry Pi Camera module kopplas på styrenheten. I ett program används en TCP-klient för att 
skicka bilder. Bilderna sparas som en bytestream som sedan skickas i två delar: de fyra första byten 
består av längden av bilden, de resterande byten är bilden. På serversidan (klientprogrammet) tas de 
fyra byten emot först för att sedan kunna läsa in rätt antal bytes som utgör bilden. Dessa bytes läggs 
till i en bitmap som visar bilden. 
 
För att räkna ut tiden det tar för varje bild att visas loggas tiden i millisekunder då processen startar, 
samt när processen är klar. Tiden mellan Stop och Start är irrelevant då tiden mellan start-tiderna tar 
hänsyn till denna tiden. En medeltid räknas då ut från skillnaden mellan start-tiderna för ett 
slumpmässigt valt intervall på tio bilder, se tabell 4.2. Dessa värden ger en medeltid 68 millisekunder, 
vilket motsvarar ungefär 14,70 bilder per sekund. Vidare tester visar att styrsignalerna som skickas till 
styrenheten från styrdonet inte har någon påverkan på bilduppdateringen. 
 
Tabell 4.2 Resultatet av en slumpvis vald sekvens bestående av tio bilder. 

Bildnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tidsskillnad 
(ms) 

78 63 69 61 61 62 63 70 59 94 

Medeltid (ms) 78 70,5 70 67,75 66,4 65,67 65,28 65,88 65,11 68 

 
Krav nr 14: Styrenheten ska använda UART för att kommunicera med elektroniken. 
Delsystem: Styrenhet, Elektronik 
Testat: 2015-04-25 
Status: Uppfyllt 
Testet av detta krav använder krav nummer 8 för att ta emot insignaler till styrenheten. Genom att 
fästa addonkortet på styrenheten testades det att skicka data via UART:en. Först användes ett 
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testprogram som skickade enkla strängar, dessa strängar kom inte fram likadant som de skickades. 
Detta berodde på att processorn på addon-kortet och styrenheten använde olika Baud-hastigheter 
vilket ledde till att deras interna klockor synkroniserades olika och därmed hamnade de i osynk. 
Problemet löstes genom att ge båda processorerna samma Baud-hastighet. 
 
Krav nr 17 + 21: Styrenheten/elektroniken ska använda sig av det protokoll som har upprättats för att 
säkerställa att kommunikationen mellan styrenheten och elektroniken fungerar. 
Delsystem: Styrenhet, Elektronik  
Testat: 2015-04-26 
Status: Uppfyllt 
Protokollet som ska följas är utformat på liknande sätt som gränssnittet mellan klientprogrammet 
och styrenheten. De första tre tecknen är en identifieraren och de resterande är ett värde. Det som 
skiljer är att värdet som skickas är alltid fem tecken långt,  samt att inga skiljetecken eller sluttecken 
används. Testat genom att använda krav nummer 14 och noterat vad som skickas och vad som tas 
emot. 
 
Krav nr 23: Mätning av djup med en felmarginal på högst en halv meter. 
Delsystem: Elektronik 
Testat: 2015-04-29 
Status: Uppfyllt 
Testet utfördes genom att lägga trycksensorn i en vattentät låda som skickades ner i vatten på fem 
meters djup och sedan läsa av djup. Sensorn har en låg felmarginal som uppfyller kravet. 
 
Krav nr 24: Kunna detektera läckage i huvudbehållare. 
Delsystem: Elektronik 
Testat: - 
Status: Ej testat 
 
Krav nr 25: Reglera styrkan på lamporna. 
Delsystem: Elektronik 
Testat: 2015-05-05 
Status: Uppfyllt 
Testat genom att modifiera PWM-signalen som styr styrkan på lysdioderna. Visuellt test. Kravet 
uppfyllt. 
 
Krav nr 26: Accelerometern skall kunna mäta vilken vinkel farkosten befinner sig i. 
Delsystem: Elektronik 
Testat: 2015-05-02 
Status: Uppfyllt 
Testat genom att skicka ut accelerometerns tre värden på UART D0 och jämföra med addonkortets 
vinkel. Accelerometerns värden är exakta och reagerar till och med på små vibrationer. Värdena 
varierar mellan -16383 och +16000 beroende på sensorns vinkel. 
 
Krav nr 28: Konstruktionen ska bestå av ett flytblock, samt metallram. 
Delsystem: Farkost 
Status: Uppfyllt 
Farkosten består av en ram gjord av aluminiumprofiler samt ett flytblock. Krav uppfyllt. 
 
Krav nr 29 + 37: Behållarna skall klara av att vistas på minst fem meters djup utan att läcka + 
Behållarna innehållandes elektroniken ska inte läcka.. 
Delsystem: Farkost 
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Testat: 2015-4-22 
Status: Uppfyllt 
Testat genom att fylla behållarna med hushållspapper och sedan skruva igen locken. Behållarna 
skickades sedan ner på fem meters djup i havet och låg på botten i 20 minuter. Innehållet 
kontrollerades sedan. Inga tecken på läckage syntes, så kravet är uppfyllt. 
 
Krav nr 33: Produkten ska vara modulär så att den enkelt ska gå att bygga ut. 
Delsystem: Farkost 
Testat: 2015-05-11 
Status: Uppfyllt 
Produkten är designad så att det är lätt att lägga till en extra nod vid önskad utbyggnad. Kraven ses 
därför som uppfyllt. 
 
Krav nr 36: Projektet får ej överskrida 5000kr. Överskridning av budget måste motiveras väl. 
Område: Ekonomi 
Status: Uppfyllt 
Den totala kostnaden för projektet är ungefär 4400kr. Då inga nya delar behövs inhandlas så är detta 
krav uppfyllt. 
 
Motedis.se: 847kr 
(Aluminiumram) 
 
Hobbyking.com: 1359kr 
(Borstlösa motorer + propellrar + ESC) 
 
Elfa + Mouser Electronics: 1080kr 
(behållare) 
 
Övrigt: 1135kr 
(flytblock + glasfiber + pentrypumpar) 
 
 Elektronik är ej inräknat då all elektronik sponsrades av Sensor Communications AB. 
 
Krav nr 42: Farkosten skall vara vattentålig och motstå korrosion. 
Område: Kvalitetskrav 
Status: Uppfyllt 
Farkosten är byggd av material som tål att vistas i både söt- och saltvatten. Kravet är därför uppfyllt. 
 
Krav nr 43: Farkosten skall vara lätt att montera ner för att underlätta underhåll och påbyggnad. 
Område: Underhållsbarhet 
Status: Uppfyllt 
Farkosten är byggd så att inga delar sitter fast permanent. Alla delar går att montera ner på ett enkelt 
sätt. Kravet ses därför som uppfyllt.  
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5 Diskussion 
 

Planering och genomförande 
I början av projektet skrevs en projektplan där en tidsplanering togs fram, samt milstolpar sattes ut, 
se bilaga C för Ganttschema. För att kunna sätta ett minimikrav på produkten delades hela systemet 
in i delsystem där krav sattes på de enskilda systemen, och även generella krav på hela systemet. 
 
För att kunna genomföra projektet var vi tvungna att läsa på om hur liknande system fungerar, se 
kapitel 2 Teoretisk referensram på sida 3. De olika uppgifterna delades upp, och vi läste in oss på de 
olika områdena som krävdes (t.ex. programmering av sockets, användning av xbox-kontroll,  CAN-
buss-system och seriell kommunikation). 
 

Förhållning till tidsplan 
Arbetet av projektet låg i början bra till, arbetet med våra uppgifter flöt på bra och tidsplaneringen 
hölls. Strax efter halvtid började vi halka efter på grund av leveransförseningar av det material som 
skulle användas till konstruktionen av farkosten.  
 

Resultat 
På grund av förseningarna av materialet så återstår montering av läsgaffeln. Farkosten är även ej 
testad under vatten då vi hade en incident med elektroniken. En 12V-ledare lossnade och fick 
kontakt med en 5V-ledare, vilket gjorde att en del elektronik inte fungerar för tillfället. 
 
Innan incidenten hann vi testa alla delsystem ovanför vattenytan. De tester som gjordes var kontroll 
av motorer så de drivs i rätt riktning och hastighet vid styrning, kontroll av sensorer samt lampor. Alla 
tester godkändes. 
 
Ett krav på produkten var att den skulle vara modulär så att den enkelt skulle kunna byggas ut. Detta 
är också resultaten, de nodkort som används till farkostens aktuatorer är designade för att vara 
universella. Då farkosten är byggd för att leta efter skräp under vattnet är nästa steg i utvecklingen 
att bygga på en gripklo som ska kunna plocka upp lättare skräp, vilket kommer göras nu i sommar. 
Den elektronik som inte fungerar för tillfället kommer även lagas i sommar. 
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6 Slutsatser 
Målet med projektet var att utveckla en ROV som är modulär samt trådlös som ska kunna användas 
vid sökning av skräp under ytan. 
 

Resultat 
Även fast projektet var planerat så att det skulle finnas två veckor till godo ifall någonting skulle gå 
fel, så hamnade utvecklingen efter. Detta beror på projektets storlek, som är mer lämpat för en 
större grupp.  
 
Majoriteten av kraven är uppfyllda, endast de två krav som kräver en färdig slutprodukt är ej 
uppfyllda. 
 
Det hittills uppnådda resultatet innefattar ett modulärt system där användaren har tillgång till 
realtidsvideo och kan använda en xbox-kontroll för att styra farkosten. 
 
Trots att farkosten ej är testad under vatten än så tycker vi att projektet är lyckat då farkosten är 
testad ovanför ytan samt att alla behållare är trycktestade på fem meters djup. Detta innebär att det 
inte finns någonting som indikerar att farkosten ej kommer fungera under vatten. 
 

Vidareutveckling 
Ett krav på produkten var att den skulle vara modulär så att den enkelt skulle kunna byggas ut. Detta 
är också resultaten, de nodkort som används till farkostens aktuatorer är designade för att vara 
universella. Då farkosten är byggd för att leta efter skräp under vattnet är nästa steg i utvecklingen 
att bygga på en gripklo som ska kunna plocka upp lättare skräp. 
 

Erfarenheter 
Under projektets gång har vi fått en stark förståelse för hur olika metoder inom datakommunikation 
fungerar, samt hur de implementeras i ett större system.  
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1 INLEDNING 

Människan har länge velat utforska vad som döljer sig under ytan i hav och floder av olika slag. Tyvärr 

så är människokroppen ej anpassad för att vistas under ytan en längre tid. En del 

undervattensmiljöer kan även vara oåtkomliga eller farliga för människor, och då används 

obemannade farkoster (ROV1) utrustade med kameror och diverse verktyg för att utforska området. 

Ett stort problem idag är nedskräpning av vattendrag. Detta skräp mynnar ut i haven och lägger sig 

på havets botten. Med hjälp av en ROV så underlättas dokumentering och uppsamling av skräp vid 

svåråtkomliga platser, vilket är huvudsyftet med projektet. 

Alla krav som finns i detta dokumentet beskrivs enligt tabellen nedan. Den första rutan beskriver 
kravets nummer. Den andra rutan beskriver kravets status, den kan vara original, reviderad och 
utgånget. Den tredje rutan ger en kort beskrivning av kravet. I den sista rutan ges en prioritet mellan 
1-5, där 1 har högst prioritet. 

Krav nr. Förändring. Text för krav. Prioritet. 

 

1.1 Parter 
Projektets examinator är Björn Åstrand. Handledare för projektet är Kenneth Nilsson. Utförare av 

projektet är Alexander Eliasson och Jakob Hellgren från IDE-sektionen med inriktningarna data- 

respektive elektroingenjör. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att bygga en obemannad undervattensfarkost som ska kunna utforska vatten 

och med hjälp av en kamera kunna leta efter skräp på upp till fem meters djup. Farkosten skall styras 

med en kontroll och skicka realtidsvideo till en ytenhet ovanför ytan. Kommunikationen mellan 

farkosten och ytenheten ska vara trådlös, en antenn från farkosten ska leda upp till ytan med hjälp 

utav en boj. 

Målet är att denna farkost sedan skall kunna användas vid sökning av skräp under ytan. Farkosten ska 

även vara enkel att bygga ut så att en gripklo ska kunna monteras för upplockning av skräpet. 

1.3 Användning 
Produkten kommer att användas vid sökning efter skräp i vatten. Med hjälp av kamera och 

strålkastare så kommer den kunna se under vatten för enkel sökning utav skräp. 

  

                                                           
1
 Remotely Operated underwater Vehicle 
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2 ÖVERSIKT AV SYSTEMET 

2.1 Grov beskrivning av produkten 

 

 
 
2.2 Produktkomponenter 
Styrdon, styrenhet, Kamera, Borstlösa motorer, Trycksensor, Läckagesensor, Accelerometer, Ram 

(Aluminiumprofiler), Flytblock, Lampor. 

2.3 Ingående delsystem 
1. Ytenhet 

2. Styrenhet 

3. Elektronik 

4. Konstruktion 

 

2.4 Avgränsningar 
Då projektets fokus kommer att ligga på framtagningen av den mjukvara samt elektronik som behövs 

för att på bästa sätt kunna lösa uppgiften så kommer de behållare som innesluter elektroniken ej att 

tillverkas, utan inhandlas. Manövreringen av farkosten begränsas till elmotorer, så inga andra 

alternativ kommer att övervägas.  

2.5 Designfilosofi  
En farkost, vars konstruktion består av ett flytblock samt metallram, kommer innehålla en styrenhet, 

router, motorer, strålkastare, sensorer samt elektronik. Med hjälp av en kontroll kopplad till en 

ytenhet kommer dessa komponenter styras. 

  

Figur 1 Grov översikt av systemet. En användare använder ett styrdon kopplat till en 
ytenhet för att skicka signaler till en styrenhet i farkosten. Styrenheten kommunicerar 
med den elektronik som finns 
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2.6 Generella krav på hela systemet  
      
                Krav                 Test  

1 Original Kunna styra farkosten 
under vatten. 

Visuellt test. 1 

2 Original Farkosten ska kunna nå 
fem meters djup. 

Läsning av data från en sensor 
fäst på farkosten. 

2 

3 Original Trådlös kommunikation 
mellan farkost och 
klientdator. 

Farkosten ska kunna tolka 
kommandon (styrning) utan att 
en kabel förbinder farkosten 
med ytenheten. 

2 

4 Original Skicka realtidsvideo från 
farkosten till en dator 
ovanför ytan. 

Realtidsvideo från farkosten 
visas i klientprogrammet. 

1 

5 Original En operationstid på minst 
15 minuter vid fem meters 
djup. 

Köra farkosten på fem meters 
djup under 15 minuter. 

2 

6 Original Toppfart på minst 0,5 m/s 
för att kunna färdas 
motströms vid behov. 

Mäta tiden det tar för farkosten 
att färdas en bestämd sträcka 
och sedan räkna fram 
hastigheten. 

2 

7 Original Upplysning av klart vatten. 
Farkostens belysning skall 
nå minst en meter framför 
farkosten. 

Visuellt test. 2 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



Remotely Operated underwater Vehicle 

56 
 

3 DELSYSTEM 1 - KLIENTPROGRAM 

 

 
 
3.1 Inledande beskrivning av delsystem 
Ytenheten  består av ett klientprogram där användaren ska kunna styra farkosten. Programmet ska 
visa realtidsvideo från farkosten samt styra denna med hjälp av ett styrdon. Klientdatorn ska ansluta 
till det nätverk som styrenheten är uppkopplad på genom en antenn som befinner sig ovanför 
vattenytan. Via detta nätverk kommer klientprogrammet skicka styrsignaler till styrenheten, se figur 
2. 

3.2 Gränssnitt  
Krav för gränssnitt mot övriga delsystem. 

1 Programmet ska skicka kommandon till delsystem 2 för styrning 

av farkosten. 

Original 8 

2 Fördröjningen av överföring av data till delsystem 2 får inte 

överstiga 300 msek. 

Original 9 

2 Programmet ska ta emot data från minst en sensor. Original 10 

 

3.3 Designkrav 
1 Kompatibel med Windows 7. Original 11 

 
3.4 Funktionella krav för delsystem 

1 Programmet ska visa realtidsvideo från farkosten. Original 12 

2 Styrning ska ske med hjälp av ett styrdon. Original 13 

 

 

  

Figur 2 Ytenheten består av ett styrdon som skickar signaler till ett klientprogram. Detta 
program tolkar signalerna och skickar vidare 
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4 DELSYSTEM 2 - Styrenhet 

 

 

 
 
4.1 Inledande beskrivning av delsystem  
Detta delsystem innehåller en styrenhet som ska sitta inuti farkosten. Denna ska ta emot och tolka 

signaler från ytenheten genom ett program i styrenheten. Från denna data ska delsystemet sätta 

GPIO-pinnar höga eller låga. Minidatorn ska även skicka tillbaka realtidsvideo från en kamera, samt 

data från olika sensorer som sitter på farkosten. Denna dator kommer vara kopplad till en switch som 

har en antenn upp till vattenytan varifrån den kommunicerar med delsystem 1, se figur 3. 

4.2 Gränssnitt  
Krav för gränssnitt mot övriga moduler. 

1 Minidatorn ska sätta GPIO-pinnar höga eller låga via kommandon 

från delsystem 1. 

Utgått 14 

1 Styrenheten ska använda UART för att kommunicera med 

elektroniken. 

Reviderat 

2015-04-10 

14 

1 Styrenheten ska skicka realtidsvideo till ytenheten. Original 15 

2 Fördröjningen av överföring av realtidsvideon till ytenheten får 

inte överstiga 600 msek. 

Original 16 

1 Styrenheten ska använda sig av det protokoll som har upprättats 

för att säkerställa att kommunikationen mellan styrenheten och 

elektroniken fungerar. 

Original 17 

 
4.3 Funktionella krav för delsystem 

1 Styrenheten ska sätta rätt pinnar höga/låga. Utgått, se 

krav nr 14 

18 

2 Programmet ska köras vid start av datorn. Original 19 

2 Styrenheten ska skicka värden från minst en sensortill ytenheten. Original 20 

  

Figur 3 Styrenheten tar emot styrsignaler från ytenheten. Dessa skickas vidare till 
farkostens elektronik. Sensorvärden från elektroniken tas emot och skickas till 
ytenheten. En kamera skickar realtidsvideo. 
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5 DELSYSTEM 3 - Elektronik 

 
 
 
5.1 Inledande beskrivning av delsystem  
Detta delsystem omfattar all elektronik som behövs för projektet. Ett CAN-buss system kommer att 
implementeras för kommunikation mellan styrenheten och elektroniken. Belysning och motorer och 
är exempel på system som kommer att skötas med hjälp av CAN-buss systemet, se figur 4..  

För att identifiera vilket djup farkosten befinner sig på så används en trycksensor. En accelerometer 
används för avläsning av farkostens vinkel så att delsystem två kan positionera och hålla farkosten i 
ett bestämt läge genom reglering av motorer. För att förbättra chanserna att styrenheten ej skadas 
vid eventuella läckage så är en läckagesensor monterad i samma behållare som styrenheten.  

5.2 Gränssnitt  
 1 Elektroniken ska använda sig av det protokoll som har upprättats för att 

säkerställa att kommunikationen mellan styrenheten och elektroniken 
fungerar. 

Original 21 

5.3 Designkrav 
2 Elektroniken skall ha en så minimalistisk design som möjligt för 

att undvika platsbrist. 

Original 22 

5.4 Funktionella krav för delsystem 
1 Mätning av djup med en felmarginal på högst en halv meter. Original 23 

2 Kunna detektera läckage i huvudbehållare. Original 24 

3 Reglera styrkan på lamporna. Original 25 

2 Accelerometern skall kunna mäta vilken vinkel farkosten befinner sig i. Original 26 

2 Ett enkelt laddsystem skall finnas. Original 27 

  

Figur 4 Elektroniken ska använda en CAN-buss-system för att kommunicera med de olika 
noderna i farkosten. 
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6 DELSYSTEM 4 - Konstruktion 

6.1 Inledande beskrivning av delsystem  
Detta delsystem handlar om konstruktion av själva farkosten. 

6.2 Designkrav 
1 Konstruktionen ska bestå av ett flytblock, samt metallram. Original 28 

 

6.3 Funktionella krav för delsystem 
1 Behållarna skall klara av att vistas på minst fem meters djup utan att 

läcka. 

Original 29 

2 Vid eventuella driftfel så skall farkosten sakta flyta upp till ytan, 

detta ses som en säkerhetsåtgärd så att farkosten ej kan försvinna 

under ytan. 

Original 30 

3 En ögla skall finnas tillgänglig för anslutning av säkerhetslina. Original 31 

2 Farkosten skall vara enkel att hantera. Vikten får ej överskrida 20 

kilo. 

Original 32 

 

7 KRAV PÅ VIDAREUTVECKLING 

2 Produkten ska vara modulär så att den enkelt ska gå att bygga ut. Original 33 

 

8 TILLFÖRLITLIGHET 

1 Att projektet har godkänts på samtliga punkter med prioritering 1. Original 34 

 
9 EKONOMI 

 

1 Varje student skall lägga minst 20h/vecka. Original 35 

1 Projektet får ej överskrida 5000kr. Överskridning av budget måste 

motiveras väl. 

Original 36 

 

10 KRAV PÅ SÄKERHET 

1 Behållarna innehållande elektroniken ska inte läcka. Original 37 

2 Motorer skall vara säkra att handskas med.  Original 38 
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11 LEVERANSKRAV OCH DELLEVERANSER 

1 Samtliga punkter med prioritering 1 skall vara uppfyllda vid kursslut. Original 39 

 

12 DOKUMENTATION 

1 Projektet dokumenteras under arbetets gång och skall underlätta 

för framtida projekt och vidareutveckling. 

Original 40 

 
13 UTBILDNING 

1 För utvecklaren krävs goda programmeringskunskaper samt 

elektronikkunskaper. 

Original 41 

 
14 KVALITETSKRAV 

2 Farkosten skall vara vattentålig och motstå korrosion. Original 42 

 

15 UNDERHÅLLSBARHET 

3 Farkosten skall vara lätt att montera ner för att underlätta underhåll 

och påbyggnad. 

Original 43 
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