
Resumo 

 

O aumento das aplicações que necessitam da realização de trabalhos submersos, 

desde recolha de dados para investigação científica até à fixação de plataformas 

flutuantes para os mais diversos fins, e o avanço da tecnologia criaram condições para 

o uso de veículos autónomos subaquáticos para a realização deste tipo de trabalhos. 

Uma necessidade resultante do uso deste tipo de veículos é a determinação da sua 

localização. 

Habitualmente, esta é feita aproveitando as boas propriedades de propagação das 

ondas acústicas em meios subaquáticos utilizando transdutores, que funcionam como 

emissor e receptor. Um deles é colocado no veículo subaquático autónomo (VSA) e os 

outros utilizados como faróis acústicos de modo a formarem as baselines necessárias à 

navegação do VSA. Basicamente o ciclo de detecção consiste na emissão de um sinal 

acústico com uma frequência distinta para cada farol, enviado pelo VSA, e após a 

detecção desse sinal pelo respectivo farol este responde através da emissão de um 

sinal acústico com uma frequência pré-definida. O transdutor colocado no VSA detecta 

a resposta do farol e o posicionamento do VSA relativamente ao farol é estimado 

dependo do tempo de resposta do farol. Após o VSA estimar a distância a todos os 

faróis o VSA calcula a sua localização dentro do referencial fixo definido pelo conjunto 

dos faróis. 

Esta dissertação tem como objectivo desenvolver algoritmos para a medição do instante 

de detecção de uma onda acústica e implementá-los recorrendo à tecnologia de 

hardware reconfigurável baseada em field programmable gate array (FPGA). Estas 

medições são utilizadas para estimar a direcção de uma onda acústica recorrendo à 

técnica de posicionamento acústico ultra short baseline (USBL). Esta técnica permite 

obter o ângulo estimado da direcção de uma onda acústica a partir da diferença de 

tempo entre os instantes de detecção de uma onda acústica. Esta técnica utiliza os 

transdutores muito próximos (algumas dezenas de centímetros) e a sua precisão é 

proporcional à frequência de amostragem utilizada. 

 

 



Abstract 

 

The incrising number of applications that need the realization of underwater works, such 

as the gathering of data to scientific research and the location fixing of floating platforms 

for many different purposes and also the advance of technology, made conditions 

possible for the use of autonomous underwater vehicles (AUVs) for the realization of this 

kind of works. A need resulting from the use of this kind of vehicles is the determination 

of it's location. Usually, the location is estimated taking advantage of the good 

propagation properties of acoustic waves in water, through the use of acoustic 

transducers, which work as emitters and receptors. One of these transducers is applied 

in the AUV and the others form the baselines needed to the navigation of the AUV. 

Basically the detection cycle consists in emitting an acoustic signal at a given frequency 

for each acoustic beacon, sent by the AUV, and after the detection of the acoustic signal 

by the respective beacon this responds emitting an acoustic signal with a predefined 

frequency. The AUV transducer detects the response of the beacon and estimates it's 

position relatively to this beacon by measuring the time of arrival of the acoustic signal 

sent by the beacon. After estimating the distances to all the acoustic beacons, 

calculates it's own location within the fixed frame defined by the whole of the acoustic 

beacons. 

The prime objective of this dissertation it's to develop algorithms for measuring the 

instant of detection of an acoustic signal and implement them through the use of 

reconfigurable hardware technology based in field programmable gate array (FPGA). 

This measures will be used for estimating the direction of an acustic signal using the 

acoustic positioning technique ultra short baseline (USBL). This technique allows 

obtaining the estimated direction angle of an acoustic signal from the time difference 

between detection instants of an acoustic signal. This technique has it's transducers 

very close (few tens of centimeters) and it's precision is proporcional to the used 

sampling frequency. 


