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Vegard Haraldstad, Styreleder og prosjektleder 
team 2021

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Presenter meg selv. Få med min historie I Vortex



Vortex NTNU

• Teknisk 
studentorganisasjon

• Stiftet i 2015
• For og av studenter
• Utvikler autonome 

undervannsdroner 
• Konkurrer i internasjonale 

studentkonkurranser

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Info om hvem vi erHva gjør vi?Hva jobber vi for?



2016 - Maelstrom 2017 - Terrapin 2018 - Manta

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fortell om ROVLærdommen vi forsøker å ta med oss fra år til årManta: generelt bra design, men utfordringer med vanntetting av akslinger



ROV                                   AUV

• Power fra land
• Menneskelig overvåking 

og korreksjon
• Mate ROV Competition

• Batteri
• Undervannsnavigasjon
• Ingen mulighet for 

korrigering
• Robosub

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Da jeg kom på banen. Morsom og lærerik reise. Stilte store krav til software for å få det grunnleggende på plassBra design, men integrering av batteri og sensorer gjorde at det er behov for å fornye seg



Brukernavn
Presentasjonsnotater
San Diego50-60 internasjonale lagIkke lov å kommunisere med droneFlere ulike generiske AUV oppgaverObjektdeteksjonAktuering av spaker og interaksjon med objekterPick and drop av objekterTorpedo



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvor langt kom vi på Manta?Masteroppgave på SLAM og posisjonering på tross av coronaKonkurranse ble digitalVideo fra bassengtest. Videoen viser firkanttest for å sjekke nøyaktigheten på posisjoneringen. Thetheren er kun for å lettere kunne overvåke hva som skjer, brukes ikke til å styre dronen






Mål for team 2021
Vinne RoboSub 2021!

Utvikle ny modulær AUV

Videreutvikle konkurransedyktig software 

Skape interesse for undervannsteknologi på 
campus

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi skal selvfølgelig vinneVar behov for å starte på skratch og utvikle en ny modulær AUMålet i år er en komplett softwarestack. Mesteparten er på plass men gjenstår noen småting fra fjoråret.Ellers videreutvikling for å bedre kunne løse oppgaverBrenner for undervannsteknologi og det ønsker vi å skape interesse for blant studenterHva trengs for å oppnå disse målene?Masse kunnskap og dyktige og engasjerte medlemmerHvor finnes disse? NTNU



Medlemmene våre

● 39 medlemmer
● 11 ulike studieprogrammer
● Studenter fra alle årskull
● Flere medlemmer skriver bachelor-

eller masteroppgave for Vortex eller 
i nær tilknytning til Vortex

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nesten 90 søkere til 28 stillinger i år. Masse engasjerte og dyktige studenterMange ulike bakgrunner, men konsentrert rundt ingeniør og sivilingeniørstudierØnsker å ha en spredning I årskull. Gir mulighet for å ta inn Kompetanse vi trenger og samtidig lære opp yngre studenterØnsker å legge til rette for interessante oppgaver. Gir mye for både oss og den som skriver



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva gjør at så mange er interessert og er villige til å legge ned så mye tid?USA-tur? KanskjeInteresse for undervannsteknologi og robotikkSosialtØnske om å lære



Hva lærer medlemmene?

● Tekniske ferdigheter
● Tverrfaglig teamarbeid
● Prosjektbasert arbeid
● Selvstendig 

problemløsning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
2 eller 3 deltTekniske ferdigheter som kan deles IBruk av teorien vi lærer I praksisSpesifikt lærdom knyttet til utfordringer og løsninger under vannTverrfaglig, prosjektbasert og problemløsningNoen sitter også igjen med ledererfaring



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lærer man ikke dette som student? TjaTeori I praksis, til en viss grad Tverrfaglig, lite. Siving har EIT I 4.klasseSelvstendig problemløsning, lite på nivå med VortexFTS sier at vår måte å jobbe på er hvordan studiene skal legge opp sine aktiviteter fra 2025. Vi er altså allerede der det pekes på at studenter skal.Målet for NTNUs teknologiutdanninger er at kandidatene skal opparbeide helhetlig og integrert kompetanse (nr 6)NTNUs teknologiutdanninger foregår i en tydelig og profesjonsrelevant kontekst (nr 8)NTNUs teknologiutdanninger legger aktivt til rette for effektiv og dyp læring (nr 9)



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvorfor skal dere ansette disse når de søker på sommerjobber og faste jobber?Engasjerte som ønsker å gi noe ekstraKunnskapNy måter å se ting på?



Utvikling og samarbeid

● Hva er neste steg?
● Hvordan blir vi enda

bedre?
● Samarbeid med 

undervannsbransjen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi ønsker å kontinuerlig utvikle oss, både som organisasjon og med prosjektene våre. Videre dobling av medlemstall?Flere droner?Hvordan kan bransjen hjelpe med dette?Støtte oss i arbeidetVære med å utvikle fremtidens ingeniører
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