
Resumo

No decorrer do trabalho que tem vindo a ser efectuado pelo Ocean Systems Group, um
grupo de estudo associado ao Instituto de Sistemas e Robótica - Porto, verificou-se que
haveria grande interesse em que Veículos Autónomos de Superfície (ASVs) e Veículos Au-
tónomos Subaquáticos (AUVs) demonstrassem um movimento coordenado na execução de
várias missões. Concretamente, seria interessante que um ASV pudesse seguir à superfície
ou mesmo alcançar a trajectória realizada por um AUV, enquanto este executa uma dada
missão para a qual foi previamente programado. Esta dissertação centra-se no controlo de
um Veículo Autónomo de Superfície, ASV, de tal forma que a sua trajectória coincida com
a trajectória feita por um AUV.

Por forma a obter o desejado movimento de coordenação entre o AUV e o ASV, faria
sentido programar cada um dos veículos com as mesmas missões. Porem, devido à natureza
de cada um dos veículos, das missões e também devido aos sistemas de localização usados,
este tipo de solução criaria, com certeza, problemas de sincronização e temporização de
movimentos, problemas esses bastante difíceis de ultrapassar.

A solução aqui proposta, composta por duas fases distintas, tenta em primeiro lugar
prever a posição do AUV, controlando em seguida o ASV de tal forma que a sua trajectória
seja a desejada. Com base nos sinais trocados entre o AUV e a rede acústica de localização
utilizada para esse efeito, é possível estimar a posição do veículo, com recurso a um filtro
de kalman, prevendo depois a sua trajectória rectilínea com o auxílio de um algoritmo
de mínimos quadrados recursivos. Derivando uma lei de controlo apropriada, provada
estável pelo método de estabilidade de Lyapunov, controla-se então o ASV para que a sua
trajectória converja com a do AUV.

O trabalho será concluído com a apresentação de resultados experimentais que permi-
tam avaliar o bom desempenho das soluções propostas.



Abstract

Following the work being done by the Ocean Systems group, a research group within the
Institute of Systems and Robotics - Porto, it has been proved of great interest that Autono-
mous Surface Vehicles and Autonomous Underwater Vehicles could present a coordinated
motion on performing various activities. To be more precise, it would be interesting that
an ASV could follow, at the surface, trajectory performed by an AUV while this executes
a previously programmed mission. This thesis is focused on the control of an ASV in such
a way that its motion matches the trajectory of an AUV.

In order to accomplish this coordinated movement, between AUV and ASV, it would
make sense to just program both with the same missions. However, not only due to the
nature of the missions, aswell as due to the nature of the vehicles and their navigational
systems, by choosing this kind of approach, some problems difficult to overcome would
arise, like synchronization and timing problems.

Therefore,the solution hereby proposed tries, on a first stage, to predit the position
of the AUV, and the to actuate the ASV in accordance so that the trajectories of both
vehicles match. By using information about the acoustic signals exchanged between the
vehicle and the acoustic network that supports the operation, it is possible to initially
estimate the current AUV position, and to predict its rectilinear trajectory wiht a least
squares algortihm. Then, and by using a proper control law, proved stable by the Lyapunov
stability method, the ASV will be controlled in accordance, so that its trajectory meets
the desired one.

The thesis will end with the presentation of experimental results that allow to evaluate
the overall performance of the proposed solutions.




