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RobRobóótica Subaqutica Subaquááticatica
““The great depths of the ocean are entirely The great depths of the ocean are entirely 
unknown to us. Soundings cannot reach them. What unknown to us. Soundings cannot reach them. What 
passes in those remote depths passes in those remote depths wewe cancan scarcelyscarcely
conjecture.conjecture.””

Jules Verne - 20000 Leagues Under the Sea
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VantagensVantagens

nn A robA robóótica tica éé especialmente vantajosa em sespecialmente vantajosa em síítios tios 
inacessinacessííveis como os rios e oceanos.veis como os rios e oceanos.

nn Permite o seguimento e controlo por equipas de Permite o seguimento e controlo por equipas de 
arquearqueóólogos, bilogos, bióólogos e outros tipos de logos e outros tipos de 
investigadores.investigadores.

nn ÉÉ óóptima para situaptima para situaçções de risco como testes de ões de risco como testes de 
poluipoluiçção ou exploraão ou exploraçção de escombros de navios.ão de escombros de navios.

nn Permite uma exploraPermite uma exploraçção sistemão sistemáática.tica.
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Principais ProblemasPrincipais Problemas

nn A comunicaA comunicaçção subaquão subaquáática (entre robots) tica (entre robots) éé
muito lenta e precmuito lenta e precááriaria

nn O peso dos vO peso dos váários componentes rios componentes éé um factor um factor 
importante porque os veimportante porque os veíículos têm de flutuarculos têm de flutuar

nn A visibilidade debaixo de A visibilidade debaixo de áágua gua éé muito reduzidamuito reduzida
nn Devido Devido àà falta de ventilafalta de ventilaçção e pouca autonomia, ão e pouca autonomia, 

os computadores de bordo não podem ser os computadores de bordo não podem ser 
muito rmuito ráápidospidos

nn Não existe GPS debaixo de Não existe GPS debaixo de ááguagua
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Tipos de veTipos de veíículos culos 
subaqusubaquááticosticos
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VeVeíículos teleguiados culos teleguiados -- ROVROV

nn VeVeíículos teleguiados (culos teleguiados (RemotelyRemotely OperatedOperated
VehicleVehicle) ) –– são guiados inteiramente por um são guiados inteiramente por um 
piloto em terra.piloto em terra.

nn Estão limitados pelo seu cabo Estão limitados pelo seu cabo ““umbilicalumbilical””
nn Têm muitas vezes braTêm muitas vezes braçços manipuladoresos manipuladores
nn Existem de todos os tamanhos e feitiosExistem de todos os tamanhos e feitios……
nn São geralmente amarelos São geralmente amarelos ☺☺
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VeVeíículos autculos autóónomos nomos -- AUVAUV

nn VeVeíículos autculos autóónomos (nomos (AutonomousAutonomous UnderwaterUnderwater
vehiclevehicle) ) –– executam missões planeadas com executam missões planeadas com 
antecedênciaantecedência

nn Podem descer a profundidades muito altasPodem descer a profundidades muito altas
nn São muito velozes, permitindo cobrir vastas São muito velozes, permitindo cobrir vastas 

ááreas de oceanos e rios numa reas de oceanos e rios numa úúnica missãonica missão
nn Têm autonomia limitadaTêm autonomia limitada
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AplicaAplicaççõesões

ZP



5

AplicaAplicaçções ões -- ArqueologiaArqueologia
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AplicaAplicaçções ões –– Biologia marinhaBiologia marinha
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AplicaAplicaçções ões –– InspecInspecçção de estruturasão de estruturas
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AplicaAplicaçções ões –– Patrulhamento dos rios Patrulhamento dos rios 
e costase costas
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LaboratLaboratóório de Sistemas e rio de Sistemas e 
Tecnologia SubaquTecnologia Subaquááticatica
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LSTS LSTS -- ObjectivosObjectivos

nn Desenvolvimento de veDesenvolvimento de veíículos subaquculos subaquááticos de ticos de 
custo reduzidocusto reduzido

nn CriaCriaçção de equipas cooperantes de veão de equipas cooperantes de veíículosculos
nn Arquitecturas de hardware e software Arquitecturas de hardware e software 

independentes do tipo de veindependentes do tipo de veíículoculo
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AUVsAUVs na FEUP na FEUP -- IsurusIsurus

Sensores Principais:
• Pressão
• Temperatura
• Salinidade
• Acústicos (para posicionamento)
• Bússola

Actuadores Principais:
• Leme direccional
• Hélice rotativa

Profundidade máxima:
200 metros

Autonomia:
20 horas
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ROVsROVs na FEUP na FEUP –– REMUSREMUS

Sensores Principais:
• Pressão, Temperatura, Salinidade
• Acústicos (para posicionamento)
• Câmara de vídeo digital
• Sonar
• Bússola

Actuadores Principais:
• 5 hélices rotativas
• Pan & Tilt da câmara

Outras características:
Cabo umbilical de 50 metros
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ROVsROVs na FEUP na FEUP –– nROVnROV

Sensores Principais:
• Pressão, Temperatura, Salinidade
• Acústicos (para posicionamento)
• Câmara de vídeo digital
• Sonar
• Bússola
• Corrosão

Actuadores Principais:
• 5 hélices rotativas
• Pan & Tilt da câmara
• Braço mecânico

Outras características:
• Completamente desenvolvido na 
FEUP
• Estrutura Flex ível
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PosicionamentoPosicionamento
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PosicionamentoPosicionamento

nn O objectivo O objectivo éé conhecer as coordenadas X Y e Z do conhecer as coordenadas X Y e Z do 
veveíículo em relaculo em relaçção a um referencial conhecido, assim ão a um referencial conhecido, assim 
como os seus ângulos (como os seus ângulos (rollroll pitchpitch yawyaw).).

nn Debaixo de agua não hDebaixo de agua não háá possibilidade de localizapossibilidade de localizaçção por ão por 
GPS GPS ☺☺. . 

nn RecorreRecorre--se a tse a téécnicas de triangulacnicas de triangulaçção tendo como base ão tendo como base 
sensores de sensores de sonarsonar..

nn São necessSão necessáários sensores auxiliares, previamente rios sensores auxiliares, previamente 
colocados : colocados : transponderstransponders. . 

MMéétodotodo de de localizalocalizaççãoão
nn SabendoSabendo--se a velocidade do som na agua e os pontos se a velocidade do som na agua e os pontos 

exactos onde se encontram os exactos onde se encontram os transponderstransponders o veo veíículo culo 
pode calcular a a sua posipode calcular a a sua posiçção:ão:

1- Veiculo Envia sonar ao transponder1 

2- Trasnponder responde com sonar

3- Com o tempo da operação 1 + 
tempo da operação 2 o veiculo 
calcula a distância ao transp. 1

4- Repete a tarefa para o transponder2 
encontrando-se 2 soluções possíveis 

5 – Se não se assumir que o veículo 
circula apenas por um dos lados existe 
o 3º transponder
6- A profundidade (eixo z) pode se retirada com um sensor de pressão.
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Problemas de localizaProblemas de localizaçção ão 

A frequência de obtenA frequência de obtençção dos dados de ão dos dados de 
posicionamento baixa: cerca de 2 a 3 vezes por segundo posicionamento baixa: cerca de 2 a 3 vezes por segundo 
(dependendo da distância aos (dependendo da distância aos transponderstransponders).).
PodePode--se aumentar a frequência usando filtros que se aumentar a frequência usando filtros que 
calculam dados em bases probabilcalculam dados em bases probabilíísticas. sticas. 
TambTambéém existe um Sensor de inm existe um Sensor de inéércia (acelerarcia (aceleraçção)  cujos ão)  cujos 
dados são usado na estimadados são usado na estimaçção da posião da posiçção.ão.
Com um equilCom um equilííbrio, entre coerência dos dados e brio, entre coerência dos dados e 
rapidez, elevarapidez, eleva--se a taxa atse a taxa atéé aos 10 hertz onde jaos 10 hertz onde jáá éé
posspossíível construir aplicavel construir aplicaçções de controle em tempo real.ões de controle em tempo real.

Exemplo de uma aplicaExemplo de uma aplicaçção de ão de 
controlocontrolo

nn Consola ROV (desenvolvida aqui na FEUP)Consola ROV (desenvolvida aqui na FEUP)

nn Nesta aplicaNesta aplicaçção ão éé posspossíível controlar o vevel controlar o veíículo culo 
vendo a sua projecvendo a sua projecçção no mundo 3D previamente ão no mundo 3D previamente 
construconstruíído.do.

nn Neste caso não hNeste caso não háá problemas de comunicaproblemas de comunicaçção entre ão entre 
o veo veíículo e a aplicaculo e a aplicaçção uma vez que os ão uma vez que os ROVsROVs estão estão 
ligados a ligados a ““terraterra”” por um cabo.por um cabo.
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Exemplo de uma aplicaExemplo de uma aplicaçção de ão de 
seguimento de veseguimento de veíículos autculos autóónomos nomos 

nn TrackerTracker para para AUVsAUVs (tamb(tambéém desenvolvida na FEUP)m desenvolvida na FEUP)

nn Esta aplicaEsta aplicaçção serveão serve--se de um se de um transpondertransponder e e 
apenas ouvindo o que se passa debaixo de apenas ouvindo o que se passa debaixo de áágua gua 
consegue calcular a posiconsegue calcular a posiçção do veão do veíículo. culo. 

Em missãoEm missão……
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CompetiCompetiççõesões

AUVSI AUVSI InternationalInternational AUV AUV 
CompetitionCompetition

nn http://www.auvsi.org/competitions/water.cfmhttp://www.auvsi.org/competitions/water.cfm

nn A missão A missão éé definida antes do eventodefinida antes do evento
nn RealizaRealizaçção de vão de váárias tarefas autonomamente:rias tarefas autonomamente:
nn InspecInspecçção de pipelinesão de pipelines
nn Acoplagem com uma Acoplagem com uma DockingDocking StationStation
nn Seguimento de farSeguimento de faróóis acis acúústicossticos



14

InternationalInternational ROV ROV CompetitionCompetition for for 
StudentsStudents

nn http://www.marinetech.org/rov_competition/2http://www.marinetech.org/rov_competition/2
006/international_comp_2006.php006/international_comp_2006.php

nn ROVsROVs têm de executar tarefas como:têm de executar tarefas como:
nn Colocar objectos em sColocar objectos em síítios determinadostios determinados
nn Recolher objectosRecolher objectos
nn Fazer trabalhos subaquFazer trabalhos subaquááticosticos

PrincipaisPrincipais ReferênciasReferências

LSTS LSTS -- http://http://whale.fe.up.ptwhale.fe.up.pt
MBARI MBARI -- http://www.mbari.org/http://www.mbari.org/
SeaeyeSeaeye -- http://www.seaeye.com/http://www.seaeye.com/
Hydroid Hydroid -- http://www.hydroidinc.com/http://www.hydroidinc.com/
IRCS IRCS --

http://www.marinetech.org/rov_competition/2006/international_comhttp://www.marinetech.org/rov_competition/2006/international_comp_2006.phpp_2006.php

AUVSI AUVSI --
http://http://www.marinetech.orgwww.marinetech.org//rov_competitionrov_competition/2006/international_comp_2006.php/2006/international_comp_2006.php


