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Sammanfattning
Syftet med projektet är att vidareutveckla en ROV (Remotely Operated

Vehicle). Denna ROV har utvecklats av tidigare projektgrupper samt ex-

amensarbeten med studenter fr̊an framförallt M- och Y-programmet. En

bild p̊a ROV:en kan ses i Figur 2. L̊angsiktigt är projektets m̊al att ut-

veckla en helt autonom farkost som kan delta i den europeiska tävlingen

för studentbyggda autonoma undervattensfarkoster, SAUC-E. ROV:en

m̊aste vara utrustad med h̊ard- och mjukvara som klarar av de uppgifter

som tilldelas de tävlande. I detta projekt har mycket av h̊ardvaran er-

satts och mjukvaran har uppdaterats till senaste versionen. Nya sensorer

har även integrerats med systemet.

Systemöversikt
Tv̊a datorer används, en intern som sitter p̊a ROV:en och en extern

som finns p̊a land. P̊a b̊ada datorerna körs operativsystemet Ubuntu och

ovanp̊a det körs operativsystemet ROS för att sköta kommunikationen

mellan de olika delsystemen. Mjukvaran p̊a den interna datorn är uppde-

lad i tre delsystem; Kommunikation, Reglering och Sensorfusion. P̊a den

externa datorn finns ett GUI som kan användas för att styra ROV:en.

Dessutom kan operatören se ROV:ens tillst̊and och sensordata i detta

GUI. En illustration över systemet kan ses i Figur 1. ROV:en kan styras

p̊a tre olika sätt; manuellt med en handkontroll, med handkontrollen och

en regulator inkopplad, samt genom att sätta referenssignaler i ett GUI

p̊a den externa datorn, se Figur 3.
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Figur 1: En illustration p̊a hur ROV:en är uppbyggd och dess ing̊aende

delsystem. De bl̊a strecken visar hur delsystemen kan skicka information

till varandra. De streckade delarna är mjukvarudelar i den interna datorn

och de heldragna är h̊ardvara.

Figur 2: En bild p̊a ROV:en. Fr̊an vänster till höger syns; aktermotor, ver-

tikal motor, horisontell motor, beh̊allare för elektronik, horisontell motor,

vertikal motor, front med tv̊a lampor och en kamera.

Hårdvara
Förutom den interna datorn finns olika styrkort och sensorer monterade

p̊a farkosten för att möjliggöra skattningar och reglering av orientering

samt reglering av hastighet och position. ROV:en har tv̊a horisontella

motorer, tv̊a vertikala motorer och en aktermotor. Under projektet har

ny h̊ardvara och flera nya sensorer integrerats p̊a ROV:en. En ny tryck-

sensor integrerades som hade ett mätintervall p̊a 0-10 meters djup vilket

gav bättre upplösning än den tidigare sensorn. Ett nytt styr- och mätkort

integrerades ocks̊a p̊a ROV:en. Kortet inneh̊aller ett 3-axligt gyro och en

3-axlig accelerometer som mäter vinkelhastighet kring varje rotationsaxel

och acceleration i x-, y- och z-led. En ny magnetometer har placerats och

integrerats p̊a ROV:en för skattning av dess yawvinkel.

Sensorfusion
En EKF-observatör används för att skatta ROV:ens orientering och djup.

För att prestandan hos de nya sensorerna skulle ge ett bra resultat modi-

fierades sensorfusionen. Nya mätekvationer beräknades och implemente-

rades och koden uppdaterades för den nya trycksensorn. Kod lades även

till för en framtida implementering av ytterligare en trycksensor. Detta

är för att kunna skatta djupet och pitchvinkeln med högre noggrannhet.

Reglering
Delsystemet Reglering används för att styra ROV:en med hjälp av da-

ta fr̊an delsystemet Sensorfusion eller med styrdata fr̊an handkontrollen.

Fr̊an den externa datorn kan tv̊a olika mode väljas, manuell eller autonom

drift. I det manuella modet kan man köra varje motor separat med hjälp

av handkontrollen. I det autonoma modet kan man välja att använda en

av tv̊a regulatorer, en decentraliserad eller en LQ-regulator. Den decent-

raliserade regulatorn är uppbyggd av tv̊a PID-regulatorer som reglerar

vinkelhastighet i pitch- och yawled. Dessutom används en P-regulator d̊a

operatören vill h̊alla ROV:en p̊a ett konstant djup. LQ-reglering kräver

ett linjärt system. Detta system är inte linjärt och därför är LQ-regulatorn

baserad p̊a en exakt linjärisering av ROV:en. LQ-regulatorn används för

reglering av ROV:ens orientering och djup. D̊a den decentraliserade re-

gulatorn eller LQ-regulatorn används kan aktermotorn styras med hjälp

av handkontrollen eller GUI:t.
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Figur 3: I figuren kan man se hur reglersystemet är uppbyggt. Via hand-

kontrollen kan manuell eller autonom drift väljas och informationen skic-

kas till den externa datorn. Om autonom drift väljs s̊a kan systemet

ställas in p̊a antingen LQ-regulator eller decentraliserad regulator. Styr-

signaler skickas sedan till motorerna fr̊an det mode som är valt.
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