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RESUM DEL PROJECTE 

En les últimes dècades s’ha avançat molt en l’estudi dels mars i oceans, sobretot per a explotar els 

recursos naturals (pesques i jaciments petrolífers) i per estudiar el canvi climàtic i les repercussions 

d’aquest sobre les diferents espècies i ecosistemes marins. Això ha fet sorgir tota una indústria 

marítima dedicada a satisfer les demandes tecnològiques d’empreses i investigadors. Aquest treball 

es centre en els vehicles autònoms submarins AUV, que permeten arribar a llocs on no es podria 

arribar de cap més manera i són capaços d’estudiar fenòmens mediambientals amb una alta 

resolució espaio-temporal. Existeixen diversos AUV’s amb especificacions i prestacions diferents. 

Cada un d’ells disposa de sistemes de propulsió i/o direcció propis, en funció als requeriments 

desitjats. En aquest projecte es treballa sobre el Guanay II, un model d’AUV dissenyat i desenvolupat 

pel grup SARTI de la UPC, el qual s’ha dotat de nous sistemes i millores per tal d’obtenir un vehicle 

millor, més maniobrable i més fàcil d’operar en missions de camp. Cada un dels apartats es centre en 

un dels aspectes millorats o incorporats. 

En primer lloc, es millora el software del vehicle. Aquest està realitzat mitjançant el codi de 

programació orientat a objectes LabView. Aquest codi permet realitzar amb poc temps un entorn 

visual de control i monitorització complex. Tanmateix, després de diferents proves de camp, es va 

constatar que s’havia de millorar algun aspecte del control del vehicle i de l’entorn de visualització, 

per tal que aquest fos més intuïtiu per l’usuari i més segur, millorant algun procediment de 

seguretat. També s’han afegit noves funcions degut a la incorporació de nous instruments a bord  

En segon lloc, s’ha millorat el radi de gir del Guanay II. Per al gir, el vehicle utilitza dos motors 

laterals. Els antics drivers però, només permetien fer girar el motor en un sol sentit, fet que feia que 

el radi de gir fos de més de 10 metres. En aquest treball s’ha dissenyat un control en pont en H pels 

motors laterals, d’aquesta manera per realitzar el gir es pot fer servir un motor lateral en directe i 

l’altre en revers. S’ha pogut constatar en proves de camp la gran millora, ja que s’ha aconseguit fer 

girar el vehicle sobre el seu propi eix. 

Una altra millora important incorporada al vehicle són les comunicacions. En el vehicle existeix un 

enllaç de llarga distància via radio-mòdem per transmetre la telemetria. Aquest sistema s’ha 

complementat amb un nou enllaç WiFi. D’aquesta manera s’obté accés directa al PC-104 del Guanay 

II, permetent modificar o corregir el software o descarregar fàcilment les dades emmagatzemades, 

tan al laboratori com en proves de camp.  

També s’ha millorat el sistema de control i gestió de l’energia i les bateries. El vehicle, anteriorment 

disposava d’un connector extern per connectar o desconnectar les bateries el qual s’ha canviat per 

un sistema d’encesa per RF. Al mateix temps s’ha dissenyat un sistema de càrrega de les bateries 

extern, per tal d’evitar obrir el cilindre estanc i desmuntar l’electrònica cada vegada. 

Per acabar, s’han introduït nous dispositius estructurals per ajustar la flotabilitat i el trimat. A més,  

s’han incorporat nous instruments de bord com un CTD (Conductivity, Temperature, Depth) o un INS 

(Inertial Navigation System).  

Tots aquests elements s’han provat al laboratori i en proves de camp, per tal de verificar el correcte 

funcionament i comprovar l’assoliment dels diferents objectius.  
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RESUMEN DEL PROYECTO 

En las últimas décadas se ha avanzado mucho en el estudio de los mares y océanos, sobre todo para 

explotar los recursos naturales (pesquerías y yacimientos petrolíferos) y para estudiar el cambio 

climático y las repercusiones de este sobre las diferentes especies y ecosistemas marinos. Esto ha 

hecho surgir toda una industria marítima dedicada a satisfacer las demandas tecnológicas de 

empresas e investigadores. Este trabajo se centra en los vehículos autónomos submarinos AUV, que 

permiten llegar a lugares donde no se podría llegar de otra manera y son capaces de estudiar 

fenómenos medioambientales con una alta resolución espacio-temporal. Existen varios AUV con 

especificaciones y prestaciones diferentes. Cada uno de ellos dispone de sistemas de propulsión y / o 

dirección propios, en función a los requerimientos deseados. En este proyecto se trabaja sobre el 

Guanay II, un modelo de AUV diseñado y desarrollado por el grupo SARTI de la UPC, el cual se ha 

dotado de nuevos sistemas y mejoras para obtener un vehículo mejor, más maniobrable y más fácil 

de operar en misiones de campo. Cada uno de los apartados se centra en uno de los aspectos 

mejorados o incorporados. 

En primer lugar, se mejora el software del vehículo. Éste está realizado mediante el código de 

programación orientado a objetos LabView. Este código permite realizar con poco tiempo un 

entorno visual de control y monitorización complejo. Sin embargo, después de diferentes pruebas de 

campo, se constató que había que mejorar algún aspecto del control del vehículo y del entorno de 

visualización, para que este fuera más intuitivo para el usuario y más seguro, mejorando algún 

procedimiento de seguridad. También se han añadido nuevas funciones debido a la incorporación de 

nuevos instrumentos a bordo 

En segundo lugar, se ha mejorado el radio de giro del guanay II. Para el giro, el vehículo utiliza dos 

motores laterales. Los antiguos drivers sin embargo, sólo permitían hacer girar el motor en un solo 

sentido, lo que hacía que el radio de giro fuera de más de 10 metros. En este trabajo se ha diseñado 

un control en puente en H por los motores laterales, de esta manera para realizar el giro se puede 

usar un motor lateral en un sentido y el otro en reversa. Se ha podido constatar en pruebas de 

campo la gran mejora, ya que se ha conseguido hacer girar el vehículo sobre su propio eje. 

Otra mejora importante incorporada al vehículo son las comunicaciones. En el vehículo existe un 

enlace de larga distancia vía radio-módem para transmitir la telemetría. Este sistema se ha 

complementado con un nuevo enlace WiFi. De esta manera se obtiene acceso directo al PC-104 del 

Guanay II, permitiendo modificar o corregir el software o descargar fácilmente los datos 

almacenados, tanto al laboratorio como en pruebas de campo. 

También se ha mejorado el sistema de control y gestión de la energía y las baterías. El vehículo, 

anteriormente disponía de un conector externo para conectar o desconectar las baterías el cual se 

ha cambiado por un sistema de encendido por RF. Al mismo tiempo se ha diseñado un sistema de 

carga de las baterías externo, para evitar abrir el cilindro estanco y desmontar la electrónica cada 

vez. 
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Por último, se han introducido nuevos dispositivos estructurales para ajustar la flotabilidad y el 

trimado. Además, se han incorporado nuevos instrumentos de a bordo como un CTD (Conductivity, 

Temperature, Depth) o un INS (Inertial Navigation System). 

Todos estos elementos se han probado en el laboratorio y en pruebas de campo, para verificar el 

correcto funcionamiento y comprobar que se han alcanzado los diferentes objetivos. 
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ABSTRACT 

In recent decades there has been progress in the study of oceans, especially to exploit natural 

resources (fisheries and oil fields) and to study climate change and the impact of this on the various 

marine species and ecosystems. This has spawned a whole industry dedicated to satisfying the 

demands of maritime technology companies and researchers. This paper focusses on the AUV's, 

which can arrive in places you could not arrive any other way and are able to study environmental 

phenomena with a high temporal-spacing resolution. Several AUV's have been built with different 

specifications and features. Each of them has her own propulsion systems and/or management, 

according to the requirements desired. This project works on Guanay II AUV model designed and 

developed by SARTI group from UPC, which has been equipped with new systems and improvements 

in order to get a better vehicle, more maneuverable and easier operate in field missions. Each of the 

sections is one of the central issues improved or built. 

First, improves in software of the vehicle. The software is done using the code object-oriented 

programming called LabView. This code allows develop a complex visual environment control and 

monitoring with little time. However, after several field tests, it was found some aspects to improve, 

for example in control and viewing environment, more intuitive for the user, safer and a better 

procedure security. Also, new functions added due to the incorporation of new instruments on 

board. 

Second, improves in the turning radius of Guanay II. For turning, the vehicle uses two lateral engines. 

The old driver’s only allowed to rotate the motor in one direction, this causes that the turning radius 

is more than 10 meters. In this paper, has been designed H-bridge control for lateral motors, so to 

make the turn, can be use one engine in directly and the other in reverse. Has been shown in field 

trials the great improvement since the vehicle has been rotated about its axis. 

Another important improvement is the built-in vehicle communications. There is a link on the 

vehicle, for long distance, via radio modem to transmit telemetry. This system has been 

supplemented with a new WiFi link. This gives direct access to PC-104 of the Guanay II, allowing 

correct or modify the software or easily download the stored data, such as laboratory and testing 

field. 

Also control system and power management battery has been improved. The vehicle previously had 

an external connector for connecting or disconnecting the battery which has been changed by a RF 

system. At the same time has been designed a system for external battery charging, to avoid 

opening the sealed cylinder and disassemble electronics ever time. 

Finally, new structural devices have been introduced to adjust buoyancy and ballast. Also, have been 

added new instruments onboard as a CTD (Conductivity, Temperature and Depth) or INS (Inertial 

Navigation System). 

All these elements have been tested in the laboratory and field tests to verify the correct operation 

and check the achievement of different goals. 
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 

El primer capítol serveix per introduir la tesi de Màster d’Enginyeria en Electrònica. En primer lloc es 

parla sobre l’estat de l’art pel que fa a vehicles autònoms submarins. En segon lloc es realitzant una 

introducció sobre el Guanay II, un model d’AUV dissenyat al grup SARTI de la UPC. Per acabar, 

s’exposen els diferents objectius a assolir durant el desenvolupament del projecte. 

1.1 ESTAT DE L’ART  

En els últims anys, la robòtica submarina s’ha desenvolupat molt. Des dels primers vehicles 

submarins no tripulats, al voltant de l’any 1960, han sorgit diversos tipus de vehicles i sistemes de 

navegació. Això ha sigut possible gràcies al desenvolupament tecnològic dels últims anys. Un altre 

factor ha sigut el creixent interès en l’estudi mediambiental i en l’explotació dels recursos del subsòl, 

sobretot degut al canvi climàtic i a l’explotació de jaciments petroliers. Això ha portat a dissenyar 

cada vagada vehicles amb unes prestacions més exigents. Per satisfer aquestes prestacions, s’han 

dissenyat diferents sistemes de propulsió i control de direcció dels vehicles submarins. 

Les boies oceanogràfiques i els vaixells especialitzats van ser una de les primeres eines que es van 

utilitzar en l’estudi oceanogràfic, a mitjans del segle XX. Paral·lelament, també es van començar a 

utilitzar satèl·lits per estudiar els mars i oceans de manera global. Aquestes tècniques però, no són 

adequades per estudiar determinats fenòmens on es necessiti un seguiment detallat, sobretot amb 

una alta resolució temporal i espacial, i a vegades llarg o degut als alts costos. A partir d’aquí van 

sorgir nous instruments per a l’estudi oceanogràfic com ara vehicles submarins. 

Un altre camp que ha permès desenvolupar molt els vehicles submarins és el camp industrial. Als 

últims anys, degut a la sobreexplotació dels recursos naturals, s’han hagut de buscar aquests 

recursos cada vegada en llocs més inhòspits.  Un exemple clar és la plataforma petrolera SPAR [1], la 

qual pot operar a profunditats de fins a 3000m. La creixent aparició d’aquesta indústria, ha fet 

avançar molt ràpidament el disseny i desenvolupament de robots submarins, capaços de satisfer les 

exigents demandes d’aquesta. A més, degut a les condicions i a les elevades profunditats no si pot 

accedir físicament mitjançant submarinistes. 

Per tant, actualment tenim un ventall molt gran de vehicles submarins, tan per a la investigació dels 

mars i oceans, com per a la indústria. Del que es tracta doncs és de saber per a què es vol un vehicle 

a fi de saber com ha de ser aquest. Aquest apartat doncs, realitza un estudi dels diferents AUV, 

classificant-los segons els seus sistemes de propulsió i explica un cas particular d’AUV que és el 

Guanay II. 

1.1.1 VEHICLES SUBMARINS  

Es poden classificar els diferents tipus de vehicles submarins entre tripulats i no tripulats. A la figura 

1, es pot veure un esquema dels diferents tipus de vehicles submarins. Aquest apartat es centre en 

la classificació dels vehicles no tripulats segons els diferents mètodes de propulsió. En concret, en els 

vehicles autònoms submarins no cablejats.  
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Figura  1: Esquema dels diferents models de vehicles submarins 

En primer lloc tenim dues grans famílies, els vehicles tripulats i els vehicles no tripulats. Dins els 

tripulats podem distingir els que són cablejats, és a dir els que necessiten un operari a la superfície 

per dirigir-los, i els que no són cablejats, els quals no necessiten de cap operari per dirigir-los, és a dir 

són autònoms. Aquests solen seguir una ruta preestablerta, amb determinats graus de flexibilitat i  

d’intel·ligència per canviar aquesta ruta sota determinades circumstàncies. 

Dins els vehicles autònoms submarins trobem diferents grups. Un primer grup serien els propulsats 

mitjançant motors. Aquests són els més comuns i utilitzen un motor amb una hèlice com a mitjà de 

propulsió. Un segon grup serien els Gliders o planadors, els quals per a propulsar-se utilitzen un 

sistema de moviment de planteig degut a un canvi en la flotabilitat. També tenim diferents estudis 

que presenten vehicles els quals utilitzen les tècniques de moviment dels animals marins, aquests 

s’anomenen Biomimètics. Per últim, tenim un altre vehicle que es podria incloure dins els Gliders 

però que en aquest cas es presenta per separat, el Wave Glider. Aquest tipus de vehicle planeja 

utilitzant la força de les onades. 

A continuació es farà una descripció breu dels dos grans models de vehicles submarins no tripulats, 

els ROV’s i els AUV’s. 

ROV’S 

Un ROV [2] (Remote Operated Vehicle, vehicle operat remotament) és un robot submarí no tripulat i 

connectat a un vaixell, a la superfície, mitjançant un cable. Aquest cable serveix per transportar 

l’energia i les dades. D’aquesta manera l’operador a bord del vaixell pot saber en tot moment on es 

troba el ROV i enviar les comandes necessàries per controlar-lo. 

Existeixen diferents tipus de ROV [2], però bàsicament tots tenen les mateixes característiques. 

Disposen de diferents motors, distribuïts en totes les cares del vehicle, normalment de forma 

quadrada, per poder controlar la posició d’aquest. També poden incorporar nombrosos tipus de 

braços mecànics per realitzar diferents tasques, tan de manteniment, reparació i muntatge d’equips 

i instal·lacions, com per recollir dades i mostres. Per dur a terme aquestes tasques, l’operador pot 

veure, gràcies a unes càmeres i uns focus, el que està realitzant el ROV a les profunditats. Per acabar, 
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l’operador controla els moviments i accions del vehicle mitjançant uns controls a distància a traves 

del cable. A la figura 2 s’observa la imatge d’un model de ROV. 

 
Figura  2: Imatge d'un ROV 

Aquests tipus de vehicles tenen una sèrie d’avantatges, com per exemple el fet de poder transmetre 

a la superfície una gran quantitat d’informació. Això fa possible transmetre imatges d’alta qualitat a 

temps real. També permet a l’operador tenir un feedback instantani de les accions que està duent a 

terme. Per permetre això però, el vehicle ha d’estar connectat mitjançant un cable, amb els 

inconvenients de moviment i autonomia que això comporta. Per tant, aquests vehicles són 

d’intervenció, un cop identifica l’objectiu, pot baixar i agafar imatges, mostres o realitzar una tasca 

en concret. 

AUV’S 

Un altre concepte de vehicle és un AUV [3] (Autonomous Underwater Vehicle) aquest tipus de robots 

submarins no necessiten cap operador per controlar-lo. Per tant, no disposen de cap enllaç físic amb 

la superfície. Això implica que un AUV a de portar l’energia necessària per a realitzar una certa 

missió a bord emmagatzemada en bateries. Per una altra banda, el fet de no estar connectats 

implica que han d’incorporar un sistema de control automàtic per tal que pugui navegar 

autònomament. Per últim, les dades recollides s’emmagatzemen automàticament i porten un 

sistema capaç de transmetre les més rellevants  quan es requereixi, per exemple quan surten a la 

superfície.  

 

Figura  3: Imatge d'un AUV 

Gràcies a les seves característiques, els AUV s’utilitzen en molts àmbits i són un dels vehicles 

submarins amb més expansió tecnologia i amb més aplicacions en l’actualitat. En un primer lloc 

podríem trobar aplicacions d’investigació oceanogràfica, per poder estudiar diferents fenòmens i 

catàstrofes mediambientals com corrents d’aigua o afloraments de plàncton. Una segona aplicació 

podria ser la comercial, per exemple en el control i supervisió d’instal·lacions de llargs tubs 
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submarines de gas o petroli en instal·lacions petroleres. Per acabar, una altre aplicació seria l’ús 

d’aquest vehicles en el camp militar i de la seguretat, per exemple, per poder realitzar mapes 

precisos o detectar intrusos o mines marines. Per tant, es pot dir que els AUV són un tipus de 

vehicles molt versàtils. 

S’han dissenyat nombrosos tipus de AUV en els últims anys, segons les prestacions desitjades en 

cada àmbit. La majoria tenen forma de torpede per raons d’eficiència hidrodinàmica, l’únic que pot 

variar són les dimensions físiques i el tipus i quantitat d’instruments que porten a bord. Un aspecte 

que si que varia, és la forma que tenen els diferents AUV per moure’s pel medi marí. El sistema de 

propulsió i direcció d’un AUV és un element molt important a l’hora d’escollir el tipus de 

comportament i les prestacions que tindrà aquest. Aquests poden estar dissenyats per tenir un 

posicionament amb un ajust molt precís, per disposar d’una autonomia molt llarga o per tenir un 

moviment molt concret. Existeixen doncs, diferents sistemes que fan que apareguin varis subgrups 

de AUV.  

A continuació es realitzarà una descripció dels diferents AUVs. Utilitzant com a sistema de 

classificació el seus sistemes de propulsió i direcció. 

1.1.2 SISTEMES DE PROPULSIÓ 

Un element important en un AUV és la hidrodinàmica del vehicle i l’eficiència en la propulsió. La 

hidrodinàmica és la resistència que es troba el vehicle al avançar pel medi, això depèn entre altres 

coses de la forma que té aquest. S’han realitzat molts estudis d’hidrodinàmica per trobar perfils 

òptims i avaluar el comportament de diferents apèndix dels vehicles [4], [5], [6] i [7].  L’eficiència de 

propulsió depèn del consum energètic que es necessita per tenir una determinada velocitat d’avanç. 

A partir del compromís entre l’eficiència i les característiques de moviment que es necessiten, s’han 

dissenyen nombrosos vehicles autònoms submarins.  

AUVS PROPULSATS AMB HÈLICES 

Aquest sistema consta d’un motor elèctric que mou unes hèlices, aquestes proporcionen la força 

necessària per impulsar el vehicle. El sistema basat en hèlices és un dels més utilitzats, ja que és un 

dels més fàcils d’implementar i proveeix de major control. Actualment existeixen nombroses 

companyies que comercialitzen diferents tipus de motors submarins [8] i [9]. Aquests motors que 

solen ser de corrent continu, són molt compactes i es poden integrar amb facilitat en multitud de 

vehicles. Cada un d’ells té diferents característiques tècniques, com potència, consum o mides.  

Els motors de corrent continu són molt utilitzats a la indústria, això fa que existeixin nombrosos 

sistemes de control per aquests. Un dels més utilitzats és el pont en H que permet controlar tan la 

potència com la direcció de gir. En els motors Brushless s’utilitzen altres tècniques de control amb 

microcontroladors o integrats especialitzats. A la indústria es poden trobar diferents sistemes i 

integrats que incorporen aquestes tècniques de control. Per tant, aquest sistema ens permet regular 

amb precisió la potència i la velocitat del vehicle. 
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També hi ha diferents tipus d’hèlices, cada una d’elles amb característiques diferents. La indústria de 

les hèlices ha evolucionat molt per obtenir-ne cada vegada de més eficients [10], proporcionant una 

major força d’avanç, amb un menor consum. A la figura 4 es poden veure tres models diferents 

d’aquestes hèlices. 

 

Figura  4: Tres tipus d’hèlices diferents 

A continuació (figura 5) podem veure algun model comercial d’aquests tipus de vehicles propulsats 

amb hèlices [11], [12], [13] i [14]. 

 

Figura  5: Alguns AUV comercials. (a) EcoMapper, (b) Gavia, (c) Bluefin i (d) Remus. 

Per altra banda, un dels principals inconvenients és que necessiten gran quantitat d’energia per 

moure’s. Aquest aspecte, que en altres models de vehicles no succeeix, com per exemple en els 

Gliders, redueix considerablement l’autonomia d’aquests tipus d’AUVs.  

AUVS GLIDERS 

Els Gliders o planadors [15], [16] i [17] són un tipus d’AUV molt particulars, el seu sistema de 

propulsió es basa en planejar dins l’aigua. Consisteix en realitzar un moviment ondulatori de pujada i 

baixada, el qual permet que al mateix temps, s’impulsi cap al davant. Això és gràcies a unes ales 

hidrodinàmiques que l’hi donen impuls per avançar. Aquest sistema queda explicat a la figura 6, on 

podem veure el principi de funcionament d’un Glider. 

 

Figura  6: Moviment d'un AUV Glider 
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Aquest sistema és un dels que utilitza menys energia per desplaçar el vehicle. Només es consumeix 

energia en el moment en que es canvia la flotabilitat i punt d’equilibri del vehicle. A partir d’aquest 

moment, el vehicle es mou sense consumir energia fins al següent punt de canvi. Això permet 

recórrer llargues distàncies amb molt poc consum. Com es veu a la figura anterior, aquest tipus de 

vehicles poden recórrer fins a 5km i baixar fins a 1000m en cada moviment d’immersió. Un cop estan 

a la superfície, aprofiten per transmetre dades i paràmetres del vehicle i per rebre noves comandes. 

Per tant, aquests vehicles estan dissenyats per recórrer grans distàncies. Un exemple és el primer 

AUV a travessar l’Oceà Atlàntic, el 27 d’abril del 2009, un recorregut de més de 7400 kilòmetres en 

225 dies [33], [34] i [35]. 

Perquè  els Glider puguin fer aquest tipus de moviment, quan estan a la superfície canvien la seva 

flotabilitat, pesant més i per tant anat cap a les profunditats. Al mateix temps, s’ajusta una massa a 

l’interior per compensar la inclinació en que s’enfonsen, d’aquesta manera poden controlar la 

velocitat en que van cap a davant. També s’ajusta un altre massa per compensar el balanceig del 

vehicle, això permet fer-lo girar. Si la massa es troba cap a l’esquerra, el vehicle tendeix a girar a 

l’esquerra gràcies a la forma de les ales. Si la massa està situada a la dreta, succeeix el contrari. 

A la figura 7 s’il·lustra com estan construïts internament aquest tipus de vehicles. Disposen d’una 

sèrie de packs de bateries per controlar la inclinació (roll) i el balanceig (pitch) del vehicle. I gràcies a 

la bomba (pump),  s’infla i es desinfla un sistema de flotació especial (Bladder) per canviar la densitat 

del vehicle. Amb aquests elements, es pot controlar el moviment i l’avanç del AUV. 

 

Figura  7: Estructura interna d'un Glider 

A continuació (figura 8) es mostra algun model comercial de vehicle autònom submarí Glider [18], 

[19] i [20]. Aquests tres models, són de la companya Bluefin Robotics (a), Teledyne (b) i iRobot (c) . 

Tots tres tenen el mateix principi de funcionament que s’ha explicat. Cal dir però, que el la 

companyia Teledyne que comercialitza el model Slocum, també proporciona aquest model amb una 

tecnologia tèrmica. Aquest tipus de tecnologia permet estalviar més energia substituint la bomba, 

per canviar la flotabilitat del vehicle, per un sistema tèrmic que aprofita els canvis de temperatura 

entre la superfície i les profunditats dels mars i oceans [21] i [22]. 
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Figura  8: Models comercials de Gliders. (a) Spray Glider de Bluefin Robotics, (b) Slocom Glider de Teledyne i 

(c) 1KA SeaGlider de iRobot 

Un dels principals inconvenients que tenen, és la maniobrabilitat degut el seu principi de 

funcionament. Per tant, en situacions on es requereixi un posicionament molt controlat, aquest tipus 

de vehicles no són útils. No obstant, degut al seu vaig consum i alta autonomia, són molt usats per 

estudiar fenòmens, els quals es produeixin en un espai de temps llarg o en distàncies grans. Per 

exemple, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), estudia els mecanismes físics 

que poden explicar les dinàmiques del sistema oceanogràfic coster i les seves interaccions amb la 

costa i l’oceà obert, en un context de canvi global. Per a aquest motiu disposen d’una important flota 

d’aquests tipus d’AUV [36]. 

AUVS BIOMIMÈTICS 

Un altre tipus de vehicle és el que copia el sistema de propulsió directament del món animal. 

Existeixen diferents models, però aquests es basen en observar i estudiar els diferents tipus de 

moviment dels éssers marins i aplicar-ho en el camp de la robòtica. D’aquesta manera, es pretén 

aprofitar els avantatges del moviment animal i plasmar-ho al món mecànic. 

S’han realitzat diferents estudis dels moviments de diferents espècies d’animals marins, com per 

exemple de meduses, tonyines o mantes. A través d’aquests estudis han sorgit diferents models de 

vehicles amb moviments diversos. Alguns exemples  els podem trobar representats a la figura 9. 

 

Figura  9: Exemple de diferents robots submarins Biomimètics. 

Un dels primers va ser el RoboTuna [17], desenvolupat al MIT a finals del segle XX. A la figura 

anterior es pot veure una imatge d’aquest robot. Aquesta investigació tenia com a objectiu buscar 

nous mètodes de propulsió més eficients en els robots submarins autònoms. A partir d’aquí, s’han 

realitzat molts estudis per a poder implementar de manera mecànica el moviment dels animals [23], 
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[24] i [25]. També s’han realitzat estudis de com estalvien energia els peixos quan es mouen en 

conjunt, aprofitant els vòrtex d’energia que deixen al seu pas [26] i [27]. 

Un dels principals inconvenients d’aquest tipus de vehicle és la dificultat d’implementació. Tampoc 

és fàcil poder controlar un vehicle d’aquest tipus. Mostra d’això, és que avui en dia no existeix cap 

companyia que comercialitzi de forma estàndard algun d’aquests models. Tan sols existeixen estudis 

científics i universitaris. 

AUVS WAVE GLIDER 

Per últim, aquest tipus de vehicle autònom submarí, per desplaçar-se utilitza la força de les onades. 

Aquest sistema desenvolupat per la companyia Líquid Robotics [28] es podria incloure dins l’apartat 

dels Gliders, però té unes característiques particulars que fan que es tracti d’un model diferent. 

El Wave Glider [28] i [29] de l’empresa americana Liquid Robotics consta de dues parts: un primer 

mòdol que és el que va per sobre la superfície i es mou amunt i avall amb les onades, i un segon 

mòdol situat just a sota, a una profunditat de fins a 8m, que és l’encarregat de proporcionar el 

moviment cap endavant a partir del moviment ascendent i descendent que realitza el primer mòdol. 

A la figura 10, es mostra el principi de funcionament d’aquest vehicle. 

 

Figura  10: Wave Glider, imatge i principi de funcionament 

L’avantatge principal, igual que els Gliders, és que aquest vehicle pràcticament no consumeix gens 

d’energia. Només necessita energia per moure un timó a la part posterior, per seleccionar la direcció 

en que es vol desplaçar. Per tant, aquest AUV disposa d’una autonomia molt gran que l’hi permet 

estar llargs períodes dins l’aigua i recórrer llargues distàncies. A més, si comptem que pot dur un 

panell fotovoltaic en la seva superfície, podem dir que té una autonomia il·limitada.  

Per altra banda, s’ha de tenir en consideració que aquest vehicle només navega per superfície, per 

tant, només és adequat en certs propòsits. Un altre factor a tenir en compte és la seva 

maniobrabilitat, ja que depèn totalment de les onades del mar per a poder-se desplaçar. 

1.1.3 SISTEMES DE DIRECCIÓ 

Com passa en el cas de la propulsió, en la direcció també hi ha diferents solucions en funció a les 

necessitats requerides. La majoria de vehicles però, utilitzen timons per seleccionar el rumb i la 
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inclinació. No obstant, també trobem altres sistemes com l’ús d’hèlices o l’ús de mecanismes per 

canviar la flotabilitat i el punt d’equilibri. Cadascuna d’aquestes tècniques aporten una sèrie 

d’avantatges respecta a l’ús de timons. A continuació, es descriuen amb més detall aquests diferents 

sistemes. 

HÈLICES 

En determinats models, per canviar la direcció o la inclinació d’un vehicle submarí s’utilitzen una 

sèrie d’hèlices. Amb aquest sistema s’obté un control precís de la posició del vehicle, a més aquest 

pot quedar-se immòbil en un punt concret, sense necessitat d’avançar. Aquesta tècnica és la que 

s’utilitza en els ROVs, però també hi ha vehicles AUV que disposen d’aquest sistema. D’aquesta 

manera s’obté una mena d’híbrid que aprofita els avantatges d’un i de l’altre [37]. 

 

Les hèlices, com a control de direcció, van situades al lateral del vehicle. Aquestes donen una força 

de gir proporcional, a la distància respecte l’eix del vehicle i a la potència del motor [30]. (Eq. 

1.1)(Figura 11) 

 

                                                            (1.1) 

 

 
Figura  11: Representació dels paràmetres influents en el moment de gir que provoca una hèlice 

El desavantatge que té aquest sistema de motors laterals és la resistència hidrodinàmica que 

ofereixen. Per tant, tenen un rendiment hidrodinàmic pitjor que altres mètodes. Aquesta resistència 

prové tan del motor com de l’estructura on van muntats. Cal dir però, que aquestes estructures 

també serveixen com a aletes d’estabilització del vehicle. 

Per controlar la profunditat i l’angle d’inclinació del AUV, també es pot utilitzar un sistemes d’hèlices 

o turbines. Aquestes van col·locades a les puntes del vehicle, normalment una al davant i una al 

darrera, per tenir un bon control de la inclinació. D’aquesta manera, es pot fer submergir un vehicle 

totalment horitzontal fent funcionar els dos motors, o es pot fer submergir de manera inclinada, 

accionant només un motor.  

Aquest mètode és molt utilitzat però implica un alt consum d’energia, ja que s’han d’accionar 

contínuament els motors. D’altra banda, s’obté un control molt precís de la posició del vehicle que 

pot ser molt útil en determinades condicions. Per tant, s’acaba tenint un compromís entre 

maniobrabilitat i autonomia, que dependrà de cada aplicació pel qual està fet el vehicle. A 

continuació es mostren dues imatges de dos vehicles autònoms submarins, un amb motors laterals 

per a la direcció, i un amb motors col·locats verticalment per controlar la profunditat i la inclinació. 

[31] i [32]. 
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Figura  12: (a) Model d'AUV amb motors laterals. (b) model d'AUV amb motors verticals. 

TIMONS 

Els timons són uns dels elements més utilitzats per controlar la direcció d’un vehicle submarí. Són 

fàcils de dissenyar i controlar i permeten un bon control de la direcció del vehicle. També 

consumeixen poc en el funcionament, ja que tant sols consumeixen al moment en que s’ajusta el seu 

angle, per aquests motius són molt emprats. 

 

La força de gir que proporcionen al vehicle depèn bàsicament de 3 factors: en primer lloc, de la 

forma i àrea del timó, en segon lloc,  de l’angle del timó respecte a l’eix del vehicle, i per últim, de la 

velocitat del vehicle, com més velocitat més força de gir. En aquest cas doncs, si la velocitat del 

vehicle és zero, el timó no exerceix cap força de gir i per tant, el vehicle no gira. (Eq. 1.2)(Figura 13) 

 

                                                                      1.2 

 

 
Figura  13: Representació dels paràmetres importants que influeixen en el moment de gir que provoca un 

timó. 

Aquest sistema tan es pot utilitzar per canviar la direcció del vehicle com per canviar la inclinació. 

Com s’ha comentat, el principal inconvenient és que el vehicle ha d’estar en moviment per tal que 

els timons tinguin efecte. Això pot ser un inconvenient en determinades aplicacions. Aquests timons 

també ofereixen una resistència hidrodinàmica en funció a la seva àrea, per tant, s’ha de tenir un 

compromís entre moment de gir proporcionat i eficiència hidrodinàmica desitjada. 

MOVIMENT DEL MOTOR PRINCIPAL 

Un altre sistema per canviar la direcció i inclinació del vehicle és movent el motor principal. Gràcies a 

uns mecanismes, es pot controlar un o dos eixos de gir del motor. D’aquesta manera, ajustant 

l’angle vertical es pot modificar l’angle d’inclinació del vehicle i ajustant l’angle horitzontal, es pot 

modificar l’angle de direcció. (Figura 14) 



[Guanay II, Aportacions realitzades al AUV]27 

   

 

Figura  14: Imatge d'un motor amb control de moviment 

Aquest sistema va ser desenvolupat per la companyia Bluefin Robotics, en una col·laboració amb el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) i el Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI). 

Els avantatges que proporciona aquest sistema són els següents: el primer és que és molt compacte, 

un mateix dispositiu controla tots els moviments del vehicle; també evitem posar elements que 

perjudiquin la hidrodinàmica del vehicle; i per acabar, s’obté un bon control del moviment del 

vehicle. Per altra banda, aquest sistema, igual que passa en l’ús dels timons, el vehicle no pot 

corregir la posició sense haver de moure’s cap al davant. A més és sistema complex i difícil de 

dissenyar.  

Aquest sistema és el que porten els vehicles Bluefin Robotics, figura 15. 

 

Figura  15: Bluefin Robotic AUV 

CANVI DE FLOTABILITAT 

Un altre sistema per controlar la inclinació del vehicle i la profunditat en que navega aquest, és 

mitjançant un sistema d’ajust de flotabilitat i del punt d’equilibri. Aquest és el que utilitzen 

principalment els AUV Gliders, tot i que altres AUV també disposen d’aquest sistema en combinació 

amb altres mecanismes. Un exemple és el Tethys del MBARI, un Long-Range AUV (LRAUV) [38]. 

El principi de funcionament d’aquest sistema s’ha explicat en l’apartat anterior dels Gliders. Però 

bàsicament es tracta de canviar la flotabilitat mitjançant una bomba que agafa aigua de fora o infla 

un flotador extern. També es pot canviar el punt d’equilibri utilitzant dos elements d’ajust de 

flotabilitat, un a cada extrem del vehicle, o utilitzant un dispositiu automàtic per moure una massa 

interna del vehicle. 

Aquest sistema consumeix poca energia, ja que només funciona puntualment. El principal 

inconvenient però és el temps de resposta, ja que sol tenir una dinàmica d’acció lenta. 

Fins ara s’ha realitzat un estudi dels diferents AUV per poder conèixer l’estat de l’art en el disseny de 

vehicles autònoms submarins. Aquests s’han classificat en funció al sistema de propulsió i direcció 
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que utilitzen. En el següent punt s’introduirà un model en concret, el Guanay II. El qual té un sistema 

de propulsió i direcció mitjançant hèlices.   

1.2 GUANAY II AUV 

El Guanay II és un model de AUV dissenyat pel grup de recerca de Sistemes d’Adquisició Remota i 

Tractament de la Informació (SARTI), vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). [26] 

[27]. Segons la classificació vista als apartats 1.1.2 i 1.1.3 es tracta d’un vehicle propulsat i dirigit 

mitjançant hèlices. Ha estat dissenyat i construït amb dos objectius: un primer objectiu, és que ha de 

servir per a l’estudi i el disseny dels elements mecànics  i electrònics que intervenen en la fabricació 

de vehicles submarins per a la investigació oceanogràfica, i dins aquest objectiu també s’inclourien 

els apartats corresponents a l’estudi i aplicació d’algoritmes de control i de missió; el segon objectiu 

és el de tenir un vehicle operatiu, per a poder realitzar mesures oceanogràfiques d’interès en les que 

aquest tipus de vehicles són molt útils degut a les seves característiques, tal i com s’ha comentat 

anteriorment. 

En concret, el vehicle Guanay II ha estat dissenyat per realitzar mesures en columnes d’aigua 

autònomament. Les columnes d’aigua són perfils verticals en un punt determinat. Per tant, els 

aspectes de disseny principal s’han realitzat tenint en compte aquesta premissa. A la figura 17 es pot 

veure un esquema del funcionament que ha de tenir el vehicle. 

 

Figura  16: Exemple de funcionament del Guanay II 

Aquest vehicle navega principalment per superfície, seguint una ruta preestablerta i en punts 

determinats el vehicle realitza unes immersions verticals sense provocar pertorbacions en el medi, 

per recollir dades dels mars i oceans a diferents profunditats. A continuació s’explicaran els trets 

bàsics de l’estructura exterior i de l’estructura interior del vehicle.  

 

 

 

 

 



[Guanay II, Aportacions realitzades al AUV]29 

   

1.2.1 FUNCIONAMENT DEL VEHICLE 

El vehicle Guanay II, consta de dos equips bàsics pel seu funcionament: 

1.  El propi vehicle autònom submarí, format per: 

 Un sistema de control i processat 

 Un sistema de comunicació 

 Un sistema d’energia 

 Un sistema d’immersió 

 Un sistema de propulsió i direcció 

 Un sistema de navegació 

2. Una estació base, formada per: 

 Un ordinador de control (GUI) 

 Un sistema de comunicació 

La figura 17 mostra un diagrama de blocs amb les diferents parts que formen la plataforma 

d’investigació marina autònoma. 

 

Figura  17: Diagrama de blocs del sistema de control autònom del vehicle d’observació oceanogràfica 

Tot el conjunt està controlat mitjançant dos programes, un s’executa a l’ordinador que hi ha al 

vehicle i l’altre a l’ordinador de l’estació base (Cercles vermells representats a la figura 17). En 

aquests dos programes però, un cop provats en proves de camp reals, s’ha vist que no tenen una 

visualització suficientment intuïtiva i els falta robustesa. El llenguatge de programació utilitzat és el 

LabVIEW, un llenguatge d’alt nivell orientat a objectes. La utilització d’aquest llenguatge permet 

realitzar un programa complex en poc temps, a més de ser útil per a realitzar ampliacions, gràcies a 

l’estructura que té i a la seva comprensió intuïtiva.  



30[Tesis de Màster en Enginyeria Electrònica] 

    

De la unitat principal de control del vehicle, pengen els diferents mòdols que conformen tota 

l’estructura del vehicle. En els següents apartats s’introduiran alguns aspectes dels mòdols més 

importants. 

UNITAT DE CONTROL I PROCESSAT 

Per a realitzar el control del vehicle s’ha optat per un embedded PC, de la companyia AMD model 

PC104 PM6100 [41]. El PM-6100 és una plataforma del tipus PC104+. Utilitza un processador AMD 

Geode LX800 a 500MHz. Aquesta plataforma ofereix un baix consum, màxim 12W. Incorpora una 

ranura per introduir-hi una memòria DDR SO-DIMM fins a 1GB (en el nostre cas s’ha dotat d’una 

memòria de 512MB). També disposa d’una ranura per incorporar-hi una CompactFlashTM model I/II. 

Això és molt útil, ja que possibilita utilitzar aquesta memòria en comptes d’un disc dur extern, 

reduint considerablement l’espai ocupat. Cal dir també, que els discs durs són molt susceptibles a les 

vibracions, degut a les seves parts mòbils, amb les memòries d’estat sòlid, com les CompactFlashTM , 

evitem aquets problemes. 

SISTEMA DE COMUNICACIÓ 

El sistema de comunicació és un element important en un vehicle autònom, i és essencial tenir una 

bona comunicació entre el vehicle i l’estació base. El sistema de comunicació actual només permet 

transmetre la telemetria del vehicle a l’estació base i enviar comandes de control cap al AUV. Això fa 

que no es pugi accedir al PC-104 del vehicle sense desmuntar-lo parcialment. 

Per a la transmissió de la telemetria, s’utilitza un conjunt format per dos radio mòdems que operen a 

les freqüències lliures reservades per a radio aficionats, entre 300 MHz i 400 MHz (Utlra-High 

Frequencies, UHF). En aquest cas, els mòdems emprats són els de la casa Farell, model T-MOD C48 

[42]. 

SISTEMA D’IMMERSIÓ 

Per a realitzar una immersió per fer l’estudi de la columna d’aigua, disposa d’un pistó que absorbeix 

un litre i mig d’aigua per canviar la flotabilitat. Un cop el pistó agafa l’aigua, el vehicle comença a 

enfonsar-se. Quan s’arriba a la profunditat desitjada, expulsa l’aigua i torna a pujar a la superfície. 

Aquest sistema és molt útil ja que té una eficiència molt alta, només utilitza energia en el moment 

d’accionar el pistó, després el vehicle canvia de profunditat sense haver de consumir energia. Al 

contrari del que passaria si s’utilitzés un motor amb hèlice, el qual hauria d’estar connectat 

contínuament provocant una sèrie de pertorbacions no desitjades en el medi, cosa que s’evita amb 

l’ús del pistó. 

SISTEMA D’ENERGIA 

L’energia del Guanay II s’obté d’un conjunt de bateries de NiCd que proporcionen 24 Vdc i 21 Ah, 

aconseguint una autonomia d’unes 4 h, en funció al règim de funcionament. El conjunt de bateries 

està format per dos pacs en sèrie de 12 Vdc i 7 Ah i tres d’aquests en paral·lel (2s3p), per obtenir els 

24 Vdc i 21 Ah. A més, disposa d’un controlador per saber l’estat de càrrega en tot moment. Aquest 

sistema està connectat al PC104 i utilitza el mètode de coloumb counting [43] i [44] per saber l’estat 
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de càrrega. Per recarregar aquestes bateries s’utilitza uns carregadors especials per a cada pac, la 

qual cosa fa que s’hagi d’obrir el cilindre i desmuntar tota la electrònica. Per altra banda, per 

connectar i desconnectar el vehicle s’utilitza un connector aquàtic com a interruptor, cosa que fa 

que sigui poc pràctic ja que s’ha de realitzar en sec i s’ha d’accedir a ell físicament.  

SISTEMA DE PROPULSIÓ I DIRECCIÓ 

Per a la propulsió, incorpora un motor principal a la part posterior de 300W de potència nomina. La 

direcció es controla mitjançant dos motors laterals secundaris, aquests van incorporats en dos 

estabilitzadors que hi ha a popa.  

El motor principal que incorpora el vehicle és de l’empresa Seaeye, model MCT1 [45]. Aquest model 

pot anar fins a 48V, donant una potència de 300W que proporciona una força de 13kg. Aquest 

model en concret, incorpora una targeta de control, la qual mitjançant un port amb comunicació 

RS485 es pot controlar i testejar diferents paràmetres com potència i velocitat. (Figura 18) 

 

Figura  18: Motor principal del Guanay II. Seaeye MCT1. 

Pel control lateral, utilitza dos motors de la marca SeaBotix, model BTD150 [46]. Aquests són motors 

DC amb escombreta que van alimentats a 12Vdc, amb una potència màxima de funcionament de 

50W, proporcionant una força de 1.2Kg. Pel control d’aquests motors, s’utilitza un driver PWM 

simple (només permet un sentit de gir pel motor) controlat mitjançant una targeta connectada al PC-

104. Aquest driver permet seleccionar només la potència entregada pel motor. (Figura 19) 

 

 
Figura  19: Motor lateral del Guanay II. SeaBotix BTD150. 

SISTEMA DE NAVEGACIÓ 

El sistema de navegació que utilitza el Guanay II és mitjançant un GPS i una brúixola electrònica. El 

primer ens proporciona la posició del vehicle en coordenades geodèsiques, les quals podem 

representar sobre un mapa. El GPS utilitzat és de la marca Magellan, model DG14 [47] (figura 20, A). 

Aquest dispositiu incorpora un sistema de comunicació per RS-232 que s’utilitza per transferir les 

dades al PC-104. 
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Figura  20: A) GPS Magellan DG14. B) Brúixola electrònica PNI Sensor Corporation TCM 2.6  

Per altra banda, també disposa d’una brúixola electrònica (figura 20 B). Aquesta permet saber la 

orientació del vehicle, la inclinació i el balanceig. La brúixola utilitzada és de la companyia PNI Sensor 

Corporation, model TCM2.6 [48]. Aquest model incorpora un magnetòmetre i dos acceleròmetres. I 

una comunicació RS-232 per poder transferir les dades al PC-104 

1.2.2 ESTRUCTURA EXTERIOR 

Tota la carcassa exterior del vehicle ha estat dissenyada seguint la forma de torpede utilitzant els 

perfils de Myring [49], els quals ofereixen una resistència hidrodinàmica molt baixa i els seus 

paràmetres matemàtics estan molt estudiats. D’aquesta manera, es facilita l’estudi del seu model 

matemàtic concret per a la realització d’algoritmes de control. Aquesta estructura ha estat realitzada 

mitjançant fibra de vidre, un material que ofereix una gran relació entre el pes, els costos de 

fabricació i la resistència. Té unes mides de 230 cm de llarg per 100 cm d’ample (cotes màximes). A 

la figura 21 es mostra una imatge tridimensional del vehicle on s’aprecia la seva forma. 

 

Figura  21: Imatge tridimensional de l'estructura exterior del vehicle Guanay II 

Per tenir una major estabilitat davant de les onades, disposa d’una sèrie d’estabilitzadors. Aquests 

estan distribuïts bàsicament als laterals del vehicle, incorporant-ne un a la part inferior posterior. 

Aquests estabilitzadors també serveixen per subjectar els dos motors laterals pel control de direcció, 

i un motor central per a la propulsió. També incorpora dues antenes a al part superior, una per a la 

telemetria i l’altre per al GPS. 

Aquesta estructura no és estanca, està foradada per permetre l’entrada i sortida de l’aigua. Serveix 

com a xassís exterior. Al seu interior hi ha un cilindre estanc d’alumini en el qual es troba tota 

l’electrònica necessària pel funcionament del vehicle. 

A B 
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1.2.3 CILINDRE INTERIOR 

A l’interior de la carcassa de fibra de vidre hi ha un cilindre d’alumini estanc, capaç d’aguantar 

profunditats de 300 metres. Aquest, és el que alberga tota la electrònica del vehicle. A la figura 22, 

s’observa una representació del cilindre mitjançant un programa de dibuix 3D. En aquesta 

representació es pot veure el cilindre, la tapa del cilindre, on hi ha les diferents ports d’entrada i 

sortida per connectar els aparells externs i l’electrònica de l’interior. Els connectors dels ports 

d’entrada i sortida són de l’empresa SubConn [50], especialitzada en realitzar connectors per a altes 

profunditats. En concret els models utilitzats poden aguantar profunditats de més de 6000 metres. 

 

Figura  22: Dibuix 3D de l'interior del vehicle Guanay II. Cilindre estanc, xassís principal i safata amb 

l’electrònica 

Com s’ha pogut veure a la figura 22, l’electrònica consta de dues parts: una primera part amb el 

xassís principal on hi ha el conjunt motor-pistó per realitzar els canvis de flotabilitat del vehicle i el 

pac de bateries, amb la seva electrònica de gestió i control; i una segona part, que consta d’una 

safata d’alumini on hi ha tots els mòdols electrònics de gestió i control del vehicle. Aquesta va 

subjectada al xassís principal mitjançant sis cargols per donar robustesa al sistema. 

Seguidament, es detallaran els apartats més importants del Guany II. En un primer lloc, la unitat de 

control i processat, en segon lloc el sistema de comunicació i el sistema d’immersió, i per últim, el 

sistema de propulsió i direcció. 

A continuació s’exposaran els diferents objectius d’aquesta tesi de màster.  
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1.3 OBJECTIUS 

Els objectius d’aquesta tesi de màster són referents a la incorporació de diferents millores en el 

vehicle autònom submarí Guanay II. Fins ara, s’han vist diferents models d’AUV, realitzant un estudi 

de l’art i una classificació segons els seus sistemes de propulsió i direcció. També s’ha realitzat una 

introducció al vehicle Guanay II, en la qual s’ha pogut veure algun dels aspectes més importants 

d’aquest. No obstant, el Guanay II és un vehicle força recent i per tant encara està en 

desenvolupament. Després d’una sèrie de proves de camp, es van observar diferents mancances, 

s’havia de millorar i realitzar noves aportacions al vehicle. Fruit d’això va sorgir el present treball de 

tesi de màster.  

Així doncs, l’objectiu principal d’aquesta tesi de màster en enginyeria electrònica és: 

 La incorporació i modificació de diferents sistemes per obtenir un vehicle més operatiu, més 

segur, amb més garanties i amb una millor experiència d’usuari.  

A partir d’aquest objectiu principal en sorgeixen d’altres, els quals són: 

 Depurar diferents aspectes del software per tal d’obtenir una interacció amb el vehicle més 

fluida i intuïtiva.  

 

 Incorporar un nou sistema de comunicació amb el vehicle introduint un enllaç WiFi i 

realitzant el disseny d’una nova caixa amb tots els sistemes necessaris per aquesta 

comunicació. D’aquesta manera, millorar l’experiència d’usuari, obtenint un sistema més 

compacte i fluid de comunicació amb el vehicle. 

 

 Millorar el sistema de gestió de l’energia. Canviant el sistema de connexió/desconnexió de les 

bateries per un model sense fils i la incorporació d’un sistema de recàrrega extern per les 

bateries . Per tal de tenir una major seguretat,  fiabilitat i rapidesa. 

 

 Modificar el sistema de gir del vehicle per tal d’obtenir una millor maniobrabilitat del vehicle 

a l’aigua. 

 

 Incorporar nous instruments a bord del vehicle com un CTD, un sistema inercial i un 

localitzador acústic. 

 

 Introduir elements estructurals com la incorporació d’un sistema d’ajust del trimat i la millora 

dels mòdols de flotabilitat del vehicle. 

 

 Per últim la realització de diferents proves de camp per validar els diferents dissenys i 

elements introduïts. 

Aquests són els objectius que s’han marcat per desenvolupar el projecte. En els següents capítols 

s’aniran exposant els diferents apartats per assolir aquests objectius.  
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CAPÍTOL 2. DEPURACIÓ DEL SOFTWARE 

En el capítol 2 es parla de les diferents millores que s’han realitzat en el software. El llenguatge de 

programació utilitzat és un llenguatge orientat a objectes anomenat LabView [51], el qual permet 

realitzar un programa amb un entorn visual potent amb poc temps i d’una manera molt intuïtiva. Els 

dos softwares modificats són el del vehicle i el que proporciona la interfície de control principal de 

l’usuari (GUI). 

El programa realitzat per controlar el vehicle funcionava de la següent manera: 

 En primer lloc hi havia el programa de l’estació base que executava quatre SubVI de cop 

(funcionaven en paral·lel) i els integrava en un entorn gràfic únic. A partir d’unes vinyetes, es 

podia seleccionar el subprograma que es volia visualitzar: 

 Subprograma de Control 

 Subprograma de Dades 

 Subprograma de Gràfiques 

 Subprograma de Mapa 

El principal problema d’aquesta estructura era que no es podien veure dues pantalles a 

l’hora, per exemple la de control i la de dades. Un altre inconvenient, era que el subprograma 

del mapa es realitzava amb una plugin de Google Earth [52]. Això provocava que no es 

tinguessin tots els controls típics d’aquest programa (degut a la pròpia plugin). A més,  si pel 

motiu que fos (per exemple falta de connexió a internet) es penjava el Google Earth, s’havia 

de tornar a iniciar tot el LabView. Per últim, la interacció necessària que hi ha d’haver entre 

els diferents subprogrames, feia que el software fos massa complex. 

 

 El segon programa que hi havia era el del vehicle. Aquest constava d’un programa principal 

que era l’encarregat de recollir les dades dels sensors i enviar-les cada cert temps. A més, 

també disposava de tres subprogrames que s’executaven en funció a les comandes de 

control rebudes. 

 Subprograma Automàtic 

 Subprograma Manual 

 Subprograma Immersió 

Com en el cas del programa de l’estació base, aquesta multiplicitat de subprogrames 

comportava una complexitat en el software que feia difícil la seva modificació i incorporació 

de noves dades i controls. 

Per altra banda, el protocol  de comunicació utilitzat entre el vehicle i l’estació base era el següent: 

 El programa principal de l’estació base, enviava cada interval de temps (t) una comanda de 

control al vehicle. Aquesta comanda podia ser de control manual, control automàtic o per 

realitzar una immersió.  

 El vehicle per la seva banda, enviava amb el mateix interval (t) de temps una comanda amb 

les dades del vehicle. 
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Aquest protocol no és massa robust i és difícil d’escalar. Per tant, es va decidir introduir un nou 

protocol del tipus pregunta constant, que va fer canviar l’estructura principal dels dos programes, 

tan el de l’estació base com el del vehicle. 

2.1 PROTOCOL DE COMUNICACIÓ  

El protocol de comunicació utilitzat és del tipus de pregunta constant. Aquest mètode es basa en 

tenir un sistema que fa de màster i un o diferents sistemes que fan d’esclau. En aquest context, el 

màster va interrogant a cada esclau per saber la informació que l’interessa. En el nostre cas, només 

tenim un esclau, el vehicle i el màster que és l’estació base. A la figura 23 es pot observar dos  

diagrames temporals, un amb el protocol antic i un amb el nou protocol proposat. 

 
Figura  23: Diagrama temporal dels dos protocols de comunicació, el que s’utilitzava i el nou proposat. 

Per tant, l’estació base va preguntant cada interval de temps (t) al vehicle el valor de les diferents 

variables i aquest contesta. Però també es poden enviar un altre tipus de comandes, com per 

exemple per realitzar una immersió, posar el vehicle en mode automàtic, realitzar un reset, etc. El 

vehicle va interpretant les diferents comandes i contestant per tal que l’estació base sàpiga que han 

arribat correctament. A continuació es mostren les principals comandes utilitzades: 

 MAN: {comandes motors}  

Aquesta comanda serveix per indicar al vehicle que s’està en mode manual i s’envien les 

ordres per controlar els motors. Com que és la que s’utilitza més, també serveix per què que 

el vehicle contesti amb les dades dels sensors.  

 IMM: {comandes immersió} 

Serveix per indicar al vehicle que inicií la immersió amb els paràmetres de temps i profunditat 

indicats. 

 RIM: ResetImmersio 

S’utilitza per avortar la immersió 

 AUT:START 

Serveix per iniciar el model de control automàtic, en que el vehicle segueix una ruta 

preestablerta amb punts GPS. 

 AUT:GET 

Serveix per indicar al vehicle que contesti amb les dades dels diferents sensors. Comanda 

utilitzada només quan està en mode automàtic. 

 AUT:STOP 

Serveix per indicar que es pari el mode automàtic i es passi a mode manual. 
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En tots els casos, la trama de resposta del vehicle comença amb les tres primeres lletres de la 

comanda que s’ha enviat. D’aquesta manera, es pot realitzar un control d’errors per saber si les 

trames rebudes són les correctes. 

Per tal d’implementar aquest protocol, s’ha hagut de redissenyar l’estructura dels dos programes, el 

de l’estació base i el del vehicle.  A més, s’ha aprofitat per millorar la interfície d’usuari. 

2.2 SOFTWARE DEL VEHICLE 

La principal modificació en el software del vehicle ha estat en la part de programació i no tant en la 

part del panell frontal, tan per implementar el nou protocol de comunicació com per simplificar el 

codi. L’estructura de programació principal que s’ha utilitzat és la d’emprar cinc bucles principals que 

s’executen paral·lelament. Cada un d’aquest s’encarrega d’una tasca en concret. Aquestes tasques 

són: 

a) Màquina d’estats principal encarregada de gestionar el radio-mòdem i la comunicació amb 

l’estació base (figura 24) 

b) Bucle de control dels motors 

c) Bucle de control de la immersió 

d) Bucle per llegir i guardar les dades dels sensors 

e) Bucle per llegir i guardar les dades del INS 

A la figura 24 es mostra el bucle principal, una de les tasques principals és la de controlar el ràdio 

mòdem, i per tant la comunicació amb l’estació base. 

 

Figura  24: Codi font del bucle principal encarregat de controlar el ràdio mòdem i la comunicació amb el 

vehicle 

A part d’aquest bucle, hi ha els altres comentats. A la figura 25 es mostren tots per tenir una idea del 

tipus de programació que s’ha utilitzat. 
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Figura  25: Els diferents bucles que s'utilitzen en el programa de control del vehicle. Aquest actuen en 

paral·lel com a subprogrames (A, B, C i D) 

Aquest tipus d’estructura és més simple i escalable que la que es va utilitzar en la programació de la 

primera versió. Per exemple, si es vol introduir un nou dispositiu, només es necessita crear un altre 

bucle amb el codi al seu interior. Els diferents bucles es passen les dades a través de variables locals. 

D’aquesta manera, les dades llegides en el bucle de lectura dels sensors es poden passar al bucle 

principal per tal d’enviar-les a l’estació base. 

 

 

 

A 

B C 

D 
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2.3 SOFTWARE GUI 

En comptes d’utilitzar quatre subprogrames en paral·lel, s’ha dissenyat un únic programa principal 

més simple i més intuïtiu. Aquest programa integra els diferents controls i els principals indicadors 

d’estat del vehicle. A la figura 26 es pot veure una imatge del panell frontal on es poden observar els 

elements següents: 

a) Control motor principal 

b) Control de direcció (Controla els dos 

motors laterals) 

c) Control mode automàtic o manual 

d) Control per seleccionar el gir en inversa 

d’un dels motors laterals 

e) Control de stop general 

f) Controls de la immersió (Start, Reset, 

Temps màxim i Profunditat màxima) 

g) Indicadors dels sensors de seguretat 

principal (Bateria, Temperatura, 

Humitat i Pressió) 

h) Indicador de la brúixola  

i) Indicador del temps transcorregut des 

de les ultimes trames rebudes (GPS, 

Bateries, Brúixola i Sensors) 

j) Indicador de l’ultima trama enviada i 

rebuda 

k) Indicador de la connexió del 

convertidor USB-Sèrie 

A part del programa principal també es criden dos programés més. Un és un petit programa realitzat 

amb LabView, el qual mostra les dades dels diferents sensors en format gràfica (figura 27). 

D’aquesta manera es té una visualització més intuïtiva i ràpida de l’evolució d’una variable en el 

temps. No obstant, si no es vol, aquest programa es pot tancar o minimitzar ja que és independent 

del programa principal. 

 

Figura  27: Panell frontal del programa que serveix per visualitzar gràficament les diferents variables  del 

vehicle 

Figura  26: Panell frontal del software de l'estació base 

a 

b 

c 
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El segon programa que s’executa és el Google Earth (figura 28), que serveix per visualitzar la ruta 

que està seguint el vehicle i la seva posició. Aquest programa, a diferència de la primera versió del 

software GUI, s’executa independentment. Això permet utilitzar tots els recursos que ens pot oferir i 

evitar problemes i errors que feia que el programa quedés bloquejat. Per a visualitzar el vehicle, 

s’aprofita l’opció d’actualitzar periòdicament un fitxer .kml que ofereix el Google Earth. Aquest 

sistema consisteix en tenir dos fitxers .kml: el primer es on es va guardant la posició del vehicle i el 

segon és el que incorpora les comandes necessàries per anar actualitzant el fitxer en el mapa de 

Google Earth. Aquestes comandes són les següents: Figura 29. (En aquest cas cada 10 segons es 

tornaria a obrir el fitxer Ruta.kml) 

 

 

 

 

 

Figura  29: Comandes per del fitxer .kml per actualitzar una trajectòria automàticament 

 

  

Figura  28: Imatge del programa Google Earth 
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CAPÍTOL 3. INCORPORACIÓ D’UN ENLLAÇ WIFI EN EL SISTEMA 

DE COMUNICACIÓ 

En el capítol número tres es parla sobre el nou sistema de comunicació introduït al Guanay II. S’ha 

afegit el protocol de comunicació WiFi, el qual complementa el conjunt emissor/receptor RF de llarga 

distància que hi havia. Utilitzat bàsicament per a la telemetria i la transmissió de comandes 

especifiques al vehicle. També s’ha redissenyat els sistema de comunicació i control terrestre, 

introduint-ho tot en una caixa compacte i de fàcil ús.  

3.1 INTRODUCCIÓ 

El Guanay II disposa d’un sistema de comunicació sense fils de llarga distància (fins a 10 km), format 

per dos radio mòdems de 433 MHz i fins a 5 W de potència de transmissió (un a l’interior del vehicle 

i l’altre situat a l’estació base, figura 30). D’aquesta manera es crea un enllaç robust que permet 

enviar la telemetria del vehicle a l’estació base i les comandes de control d’aquesta al vehicle. 

Aquest sistema és molt útil per controlar el vehicle en missions i proves a mar obert, on les 

distàncies poden ser força grans. En aquest sistema de comunicació, el vehicle envia dades dels 

diferents sensors (compàs, inclinòmetres, humitat i temperatura interiors, pressió, etc.) i dades de la 

seva posició GPS i del seu rumb. Així, des de l’estació base es poden monitoritzar i l’usuari pot 

decidir en tot moment si s’han de canviar paràmetres del rumb, motors, entre d’altres, o si s’ha 

d’avortar la missió per a algun error greu. 

A la figura 30, es pot observar una representació de les dues formes de comunicació amb el Guanay 

II, mitjançant el radio-mòdem i la xarxa WiFi. A més hi ha un comandament per controlar el vehicle 

que funciona a través de Bluetooth. 

 

 

No obstant, aquest sistema de comunicació presenta alguna limitació en certes circumstàncies. Per 

exemple a l’hora d’accedir remotament a l’interior del PC-104 del vehicle. En determinats moments, 

 

 
 

Xarxa WiFi per accedir al PC104 del 
AUV GuanayII 

   Xarxa de RF de llarg 

         abast per la 

                 telemetria 

  Bluetooth 

Figura  30: Representació dels diferents sistemes de comunicació entre l'estació base i el vehicle Guanay II 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.zonadehardware.com/wp-content/uploads/2008/04/benq_r45-thumb-450x430.jpg&imgrefurl=http://www.zonadehardware.com/pc/marcas/benq/&usg=__RQ_Fw4-1hljQTqH2vPyx50q9J_M=&h=382&w=400&sz=49&hl=es&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=NHW_eQgLWqPYpM:&tbnh=118&tbnw=124&prev=/images?q=portatil+pc&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.zonadehardware.com/wp-content/uploads/2008/04/benq_r45-thumb-450x430.jpg&imgrefurl=http://www.zonadehardware.com/pc/marcas/benq/&usg=__RQ_Fw4-1hljQTqH2vPyx50q9J_M=&h=382&w=400&sz=49&hl=es&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=NHW_eQgLWqPYpM:&tbnh=118&tbnw=124&prev=/images?q=portatil+pc&um=1&hl=es&tbs=isch:1
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és necessari accedir a l’ordinador del vehicle, ja sigui en el laboratori per introduir millores i/o 

ampliacions al programari, o en proves de camp per ajustar paràmetres i/o descarregar la informació 

emmagatzemada dels sensors. Tot plegat, de manera fàcil i sense haver de desmuntar el cilindre 

estanc. La possibilitat d’accedir remotament a l’ordinador permet millorar substancialment aspectes 

com la facilitat, la rapidesa o la disminució d’errors en el muntatge. Per aquest motiu, s’ha pensat en 

dotar al submarí amb un nou sistema de comunicació, amb més ample de banda i que permeti 

accedir remotament al vehicle per tal de complementar el sistema ja existent. Per assolir aquest 

propòsit, s’ha escollit un sistema de comunicació WiFi, introduint un nou mòdem i un nou router al 

conjunt vehicle/estació base, figura 30. Dissenyant una nova antena pel vehicle i un nova caixa 

terrestre de comunicació i gestió. En els següents apartats es desenvoluparà aquesta aportació.  

3.2 NOU DISSENY DE LA CAIXA GUI 

En primer lloc, s’explicarà el nou disseny realitzat per a la caixa de l’estació base, on es monitoritza  i  

es controla el vehicle (Graphical User Interface, GUI). Després de les primeres proves que es van 

realitzar amb el vehicle a mar obert, es va poder constatà que s’havien de millorar diferents 

aspectes, com per exemple: la robustesa, la integració, la facilitat de transport, la resistència a 

l’aigua, etc. També s’hi havien d’introduir nous elements, com un router WiFi per millorar la 

comunicació i un comandament sense fils pel control manual del vehicle. 

Per a assolir aquests objectius, es va decidir utilitzar una caixa de plàstic dur, del tipus Pelican [53], 

altament resistent i impermeable. En aquesta caixa, s’hi han introduït tots els sistemes necessaris 

per controlar el vehicle des de terra. Està dotada dels elements de comunicació amb el vehicle, del 

control d’aquest i de la comunicació amb l’ordinador principal. A més, també incorpora una bateria 

de 12V i un alternador de 230Vac, per tal de poder tenir un sistema autònom d’alimentació. Per altra 

banda, també té una entrada per carregar la bateria i una altra entrada d’alimentació auxiliar per 

alimentar tot el sistema. Figura 31. 

Llistat dels dispositius que incorpora:  

- Bateria de plom de 12Vdc 

- Convertidor DC/AC de 230Vac 

- Modem de radiofreqüència T-MOD C48 FARELL 

- Modem WIFI  

- Comandament sense fils  

- Connectors, interruptors i visualitzadors 

o Connector 230Vac 

o Connector USB pel control 

o Connector per l’antena de RF 

o Entrada Auxiliar d’alimentació 

o Entrada de càrrega de la bateria 

o Voltímetre per la bateria 

o Indicadors LED  

o Interruptor general 

o Interruptor per l’alternador de 230Vac 

Figura  31: Imatge de la caixa GUI 
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A la figura 32, es poden veure representats esquemàticament: els diferents elements de la caixa GUI, 

l’ordinador principal de l’estació base, el comandament per controlar el vehicle i el Guanay II i els 

diferents protocols de comunicació utilitzats entra cada un d’aquests elements. 

 

Figura  32: Esquema dels diferents elements de la caixa GUI, amb la comunicació entre  aquest, l'ordinador i 

el vehicle 

3.3 COMUNICACIÓ WIFI 

La comunicació WiFi es basa en una sèrie d’estàndards de compatibilitat per a comunicacions de 

xarxes locals sense fils (WLAN). Aquesta es basa en els estàndards oberts 802.11 [54], establerts per 

l’organisme IEEE. Té un rang de freqüències de funcionament al voltant de 2.4 GHz i al voltant de 5 

GHz, amb un ample de banda de 300 Mbps. Els components bàsics necessaris per a realitzar una 

xarxa WiFi són: el punt d’accés, el qual ens permetrà crear una xarxa LAN associada i dos o més 

dispositius connectats a aquesta xarxa LAN.  

PUNT D’ACCÉS 

Com a punt d’accés s’ha escollit un router del fabricant TP-LINK, model TL-MR3220 [55], figura 33. 

Aquest està disposat a l’interior de la caixa GUI, i s’alimenta a 9 Vdc a partir d’una font d’alimentació 

connectada a la bateria de 12 V. L’estàndard que utilitza és el 802.11n [54], permetent velocitats de 

fins a 300 Mbps. 

 

Figura  33: Punt d’accés router TL-MR3220 
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ADAPTADOR USB/WIFI 

El vehicle Guanay II no disposava de connexió WiFi. Per aquest motiu s’ha optat per introduir un 

adaptador USB/WiFi connectat a un dels ports d’entrada del PC-104. El model seleccionat és el TL-

WN727N [56] del fabricant TP-LINK, el qual també utilitza l’estàndard 802.11n. Figura 34. 

 

Figura  34: Adaptador USB/WiFi TL-WN727N 

Aquest adaptador de mida reduïda és ideal per a aquest tipus d’aplicació. Per obtenir la millor 

cobertura possible del dispositiu, es va decidir situar-lo fora del cilindre estanc. Per tant, se l’ha 

hagut de dotar d’estanqueïtat, introduint-lo en el nou disseny de l’antena del vehicle, pel sistema 

d’encesa i resinant-ho tot amb resina epoxi (figura 35). D’aquesta manera s’obté un sistema òptim 

de comunicació inclús quan el vehicle està a l’aigua (sempre i quan, aquest estigui a la superfície) 

 

Figura  35: Detall de l'adaptador USB/WIfI resinat 

SOFTWARE D’ACCÉS REMOT 

Un cop establerta la xarxa i dotant de connexió al submarí, des de qualsevol dispositiu amb connexió 

WiFi, es pot accedir a la xarxa i controlar remotament l’ordinador PC-104 del vehicle. Existeixen 

nombrosos programes que permeten controlar remotament un ordinador, el més típic és el de 

Windows, l’Escriptori Remot. No obstant, hi ha altres programes com el TeamViewer [57] que 

incorporen  prestacions diferents, com connexions de més d’un usuari simultàniament. Aquest 

software, també està disponible com a aplicació per a smartphones i tablets, permetent controlar 

d’aquesta manera el vehicle des de qualsevol d’aquests dispositius. 

 

3.4 RESULTATS OBTINGUTS 

Per tal de provar el funcionament de la xarxa WiFi s’han realitzat diferents comprovacions que han 

permès observar les prestacions del sistema, tan en el laboratori com en proves en camp obert. 

Tenint en compte que aquest sistema ha sigut dissenyat per tal de tenir bona comunicació amb el 

vehicle a distàncies curtes, no s’han realitzat proves a gran distància. A distàncies del voltant de 30 

m, s’ha tingut bona comunicació, podent accedir remotament a l’ordinador del vehicle. També s’ha 
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provat de connectar més d’un dispositiu al mateix temps (dos ordinadors i un iPad [58]) i descarregar 

la informació dels diferents sensors del vehicle. 

Per altra banda, la nova caixa GUI ha satisfet les expectatives que es tenien, tan pel que fa a la 

robustesa del sistema com en la portabilitat i usabilitat. Així, aquesta caixa permet tenir un vehicle 

més preparat per afrontar proves reals a mar obert, en les quals és imprescindible tenir un bon 

equip tècnic que sigui fàcilment transportable i tingui la màxima fiabilitat. Al mateix temps, ha 

d’estar protegit davant les condicions meteorològiques adverses i a l’evident possibilitat de mullar-

se degut a la naturalesa en l’ús. 

Per acabar, a les fotografies de la  figura 36, es poden veure amb més detall cada un dels 

components. 

 

Figura  36 Vista frontal i lateral de la caixa GUI 
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CAPÍTOL 4. GESTIÓ DE L’ENERGIA 

En aquest capítol s’explicaran les aportacions referents al sistema d’energia del vehicle Guanay II. 

Aquestes aportacions han estat enfocades principalment en dos fronts: un primer, referent al sistema 

de connexió i desconnexió  del Vehicle; i un segon,  referent al sistema de càrrega de les bateries. 

4.1 INTRODUCCIÓ 

El sistema d’energia del Guanay II consta d’un pac de bateries de NiCd, que proporcionen 24 Vdc i 21 

Ah. Aquest, entrega tota la potència necessària als diferents equips i sistemes del vehicle, donant 

una autonomia de fins a 3.5 h. Està construït amb sis pacs més petits, de 12 Vdc i 7 Ah cadascun, els 

quals estan connectats amb la configuració 2s3p (dos en sèrie i tres en paral·lel) per a obtenir els 

24Vdc i 21 Ah finals. Per a la càrrega d’aquest pac, utilitzant els carregadors existents, s’ha de 

desmuntar tot el cilindre estanc, desconnectar tota la electrònica i separar cada pac en paral·lel, per 

així poder-los connectar al carregador. Aquest sistema, poc eficient, és millorat en el punt 4.3.  

A la figura 37 es mostra l’esquema d’aquest pac de bateries i del sistema d’energia en general. 

 

Figura  37: Representació del sistema d'energia del AUV Guanay II. A) part inferior, on hi ha les bateries. B) 

part superior on hi ha el sistema electrònic, també s’observa la tapa de connexions i el sistema d’encesa  

Com s’observa, l’interruptor que serveix per connectar el sistema d’energia amb el sistema 

electrònic és un connector extern. Així doncs, el connector aquàtic de l’empresa SubConn, era 

l’encarregat d’encendre el vehicle autònom submarí Guanay II. Aquest sistema té nombrosos 

inconvenients pel que fa a l’ús del vehicle: en primer lloc problemes d’accés, ja que s’ha d’accedir a 

l’interior del casc (obrint una tapa inferior) per poder connectar o desconnectar l’interruptor; un 

altre inconvenient és la dificultat de connexió degut a l’espai reduït que hi ha entre el cilindre estanc 

i l’estructura externa del vehicle; com a últim inconvenient, per poder connectar o desconnectar les 

bateries del vehicle, aquest havia d’estar fora de l’aigua. En el següent apartat es desenvoluparà una 

millora al respecte 

Interruptor 
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4.2 SISTEMA D’ENCESA PER  RF 

Tots els inconvenients anomenats anteriorment, fan necessari el disseny d’un nou sistema per poder 

encendre o apagar el submarí. El que s’ha escollit doncs, és un sistema per connectar i desconnectar 

les bateries mitjançant radiofreqüència. A la figura 38, es mostra un esquema d’aquest. 

 

Figura  38: Esquema d'encesa del vehicle Guanay II 

Com es pot veure, consta bàsicament d’un emissor, un receptor i un interruptor electro-mecànic, 

gràcies al qual es connecten les bateries sense accedir físicament al vehicle. A continuació 

s’explicaran cada un d’aquests dispositius. 

4.2.1  MÒDOL EMISSOR, RECEPTOR I INTERRUPTOR  

Pel disseny del mòdol receptor s’utilitza el dispositiu HiR6-433 [59] de la companyia RFSolutions, 

figura 39 A. Aquest dispositiu consta d’un descodificador i un receptor AM de radio freqüència.  

 

Figura  39: A) Descodificador/Receptor HiR6-433. B) Comandament de control a 433 MHz 

És un mòdol que funciona a la banda de freqüències lliures per a radio aficionats, 433 MHz, amb un 

rang de fins a 100 m. A més, el model HiR6 és una versió de baix consum. L’emissor escollit pel seu 

control és un comandament d’un interruptor de la  companyia RFSolutions, figura 39 B. 

Per a aquest mòdol, s’ha hagut de dissenyar una nova antena pel vehicle perquè s’ha ubicat a 

l’exterior del cilindre estanc. Es connecta al cilindre mitjançant un connector aquàtic SubConn. En 

aquesta antena, també s’hi han introduït nous sistemes electrònics, com un mòdol WiFi (explicats en 

punts posteriors) 

També s’ha dissenyat una caixa amb un interruptor electro-mecànic, encarregat de connectar i 

desconnectar el pac de bateries en funció a l’ordre que rep del mòdol receptor. Tots aquests 

elements estan explicats en els següents apartats. 
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4.2.2 DISSENY I IMPLEMENTACIÓ 

A continuació es mostra el disseny realitzat per a la incorporació del sistema d’encesa per RF. En 

primer lloc, els diferents esquemes electrònics realitzats. I per acabar, el prototip fabricat. 

ESQUÈME ELECTRÒNICS 

La figura següent (figura 40) mostra l’esquema electrònic del circuit receptor 

 

Figura  40: Esquema electrònic del receptor AM 

Com s’observa, és un esquema senzill, on hi ha un petit LED per indicar que hi ha senyal de recepció, 

un interruptor magnètic per poder realitzar la operació d’unir un comandament amb el receptor i 

una antena de 15 cm. Tot el circuit s’alimenta a 5 Vdc i la senyal de sortida és la que controla 

l’interruptor electro-mecànic situat a l’interior del cilindre estanc, figura 41. 

 

Figura  41: Esquema electrònic del mòdol de l'interruptor electro-mecànic 
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Aquest mòdul situat a l’interior del cilindre estanc, consta de dos apartats: en primer lloc, tenim una 

font commutada DC/DC 24V-5V que ens proporciona tota l’energia per alimentar els sistemes que hi 

ha a la nova antena, com el receptor HiR6-433; en segon lloc, tenim el relé que ens fa d’interruptor 

per connectar les bateries a l’electrònica, el senyal de control s’aïlla del senyal de potència 

mitjançant un aïllament òptic. 

PROTOTIP DISSENYAT 

En la figura 42 es veu el prototip de la nova antena dissenyada. S’ha realitzat a partir d’un tub de 20 

mm de diàmetre de metacrilat. Un cop disposada la electrònica en el seu interior, s’ha omplert de 

resina epoxi per evitar l’entrada d’aigua. A l’interior d’aquesta antena, a part del mòdol de ràdio 

freqüència per connectar i desconnectar les bateries, hi trobem altres elements com: el mòdul de 

comunicació WiFi i uns indicadors LED de senyalització. 

 

Figura  42: Prototip de la antena amb el mòdol de radio freqüència per connectar i desconnectar les bateries 

La figura 43 mostra la caixa de l’interruptor relé. En aquesta imatge es pot veure l’entrada i sortida 

de potència de 24 Vdc, l’entrada de control per activar el relé i la de tensió auxiliar de 9 Vdc per 

alimentar l’antena en cas que el vehicle es quedi sense bateries. 

 

Figura  43: Caixa amb l'interruptor electro-mecànic encarregat de connectar i desconnectar el pac de 

bateries 

En el següent apartat s’explica el nou sistema de recàrrega externa dissenyat per a les bateries. 
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4.3 CARGA EXTERNA DE LES BATERIES 

Com s’ha comentat anteriorment, el tipus de bateries de que disposa el vehicle Guanay II són del 

tipus NiCd. El pac que incorpora, proporciona 24V i 21Ah. Les bateries són la font d’energia del 

vehicle i per tant, un element molt important d’aquest. Això fa que sigui necessari un bon sistema de 

recàrrega. Tanmateix, és necessari que aquest sistema de càrrega sigui el més fàcil i simple possible,  

evitant haver d’obrir el cilindre estanc i desmuntar tota la electrònica. Amb aquesta premissa, s’ha 

realitzat un estudi dels diferents tipus i mètodes de càrrega de bateries de NiCd, contactant i rebent 

assessorament del fabricant del model de bateries de que es disposa. En aquest cas, les bateries són 

de la companya Saft [60]. 

4.3.1 MÈTODES DE CÀRREGA 

Existeixen diferents mètodes per carregar bateries i per detectar l’estat de càrrega [61], [62] i [63]. A 

continuació s’exposaran cada un d’aquests mètodes, en funció al sistema de control de càrrega. 

Càrrega normal o carga lenta:  

 Corrent semi constant: És el més simple i econòmic, per tant, molt popular. Aquest mètode fa 

servir tasses de corrent molt baixes, 0.1C. Així doncs, no sobreescalfa les bateries, però 

s’obtenen càrregues molt lentes, fins a 15h. 

 Control de temps: Aquest mètode també es simple i econòmic. Consta en carregar les 

bateries a una tassa de 0.2C durant un temps predeterminat i passar després a una tassa de 

càrrega de 0.05C (càrrega per degoteig) per acabar d’assolir la càrrega màxima. 

Càrrega ràpida: 

 Sistema de control de la delta negativa de tensió (NDV): aquest és el mètode més usat i ràpid 

per carregar bateries de NiCd. Es tracta de carregar la bateria a una tassa entre 0.5C i 1C. La 

tensió mesurada a les bateries comença a créixer fins a un màxim, a partir del qual comença 

a baixar. Aquesta caiguda de tensió (- delta V) és degut a aspectes químics de la bateria i 

passa quant aquesta està totalment carregada. En aquest moment, la bateria entre a la zona 

perillosa de sobrecàrrega en el qual l’excés de càrrega es converteix en escalfor. El carregador 

doncs, ha de detectar aquesta caiguda de tensió i passar al mètode de càrrega per degoteig 

per completar la càrrega. A la figura 44 s’observa una gràfica on es veu l’evolució temporal de 

la tensió. 
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Figura  44: Gràfica de tensió i temperatura en la càrrega de bateries de NiCd 

 Sistema de control de la delta de temperatura (dT/dt): aquest mètode detecta un increment 

excessiu en la temperatura,  en aquest moment, la bateria està completament carregada. No 

obstant, aquesta delta de temperatura no és tant pronunciat en bateries de NiCd com en 

bateries de NiMH. Per tant, no és un bon mètode. 

4.3.2 DISSENY I IMPLEMENTACIÓ 

El sistema d’emmagatzematge d’energia del vehicle Guanay II, compte amb un pac de bateries 

format per dues bateries en sèrie i tres en paral·lel (2s3p). Un dels requisits és poder carregar tot el 

sistema, de la forma més ràpida i senzilla possible, sense haver d’obrir el cilindre estanc i desmuntar 

la electrònica. D’altra banda, un altre requisit és el de no haver de mecanitzar de nou la tapa, i així 

aprofitar un dels connectors de que es disposa. Això fa que es decideixi carregar tot el pac sencer, 

utilitzant només un connector de dos fils. 

La càrrega de bateries de NiCd en paral·lel comporta una sèrie d’inconvenients. No tots els mètodes 

de càrrega són vàlids, ja que hi pot haver algun dels pacs que poden estar en diferents condicions i 

per tant tinguin diferents temps de recàrrega. Això pot provocar una càrrega incorrecte o fins i tot 

malmetre algun dels pacs.  

Per aquests motius, s’escull utilitzar un mètode lent de càrrega, és el més segur i recomanat en 

aquest cas. D’aquesta manera s’assegura que no hi haurà sobrecàrrega n’hi excés de temperatura en 

cap dels mòdols de bateries. Pel tipus de bateries de que es disposen, s’utilitza una tassa del voltant 

de C/4. La càrrega es realitza mitjançant un font de tensió, ajustant la tensió de sortida a un valor 

màxim de 29 V i un corrent màxim de 5 A. Aquesta càrrega es realitza durant un període de 12 h.  

Per poder connectar la font al vehicle s’utilitza un dels connectors SubConn, realitzant un cable 

d’adaptació entre el connector i la font d’alimentació, figura 45. Amb aquest sistema es millora molt 

la facilitat de càrrega del vehicle, necessitant tan sols el cable i una font. A més, evita obrir el cilindre 

i per tant, també millora la fiabilitat del sistema. 
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Figura  45: Connector utilitzat per a la càrrega del pac de bateries 

Com s’observa a la figura 45, hi ha dos connectors a l’extrem del cable: un és el que s’utilitza per a la 

càrrega de la bateria i l’altre serveix per poder alimentar tota la electrònica des de fora, amb una 

font d’alimentació auxiliar. D’aquesta manera, es pot treballar amb el vehicle al laboratori sense 

tenir les bateries carregades. 

4.4 RESULTATS OBTINGUTS 

En primer lloc, tenim els resultats de les proves realitzades en la càrrega de les bateries del Guanay 

II.  

RESULTATS DE LA CÀRREGA EXTERNA DE LES BATERIES 

Per a realitzar aquesta prova, es va monitoritzar el corrent que circulava per cada un dels tres pacs 

en paral·lel i el corrent i tensió totals que subministrava la font d’alimentació. Aquestes mesures es 

van realitzar durant una càrrega complerta dels pacs. A la figura 46, es mostra una fotografia del 

sistema de proves utilitzat. 

 

Figura  46: Banc de proves per a la càrrega de les bateries. A) pac de bateries del vehicle Guanay II. B) tres 

amperímetres connectats cada un en un dels tres pacs de bateries del vehicle. C) font d’alimentació per 

carregar les bateries. D) ordinador amb una aplicació de LabView per monitoritzar les variables. 

D 

A 

B 

C 
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Tots els elements estaven connectats utilitzant el protocol de comunicació GPIB. A partir d’una 

aplicació realitzada amb LabView, es van poder analitzar les dades. A continuació es mostren les 

gràfiques que se’n van extreure. La figura 47 mostra l’evolució temporal dels corrents de cada pac de 

bateries. Es pot observar que com a màxim s’assoleix un corrent de 1.5 A. També es pot veure que el 

pac 1 té una resposta diferent als altres, degut a possibles desajustos o estats de càrrega.  

 

Figura  47: Corrents de càrrega de cada pack de bateries 

A la figura 48 es pot observar el consum total, mesurat a partir de la font d’alimentació. Aquest 

segueix la mateixa tendència que les gràfiques individuals. 

 

Figura  48 Corrent total de càrrega 

Per últim, en la gràfica de la figura 49, podem veure com la tensió de càrrega de les bateries es 

manté constant a 29V. 



[Guanay II, Aportacions realitzades al AUV]55 

   

 

Figura  49 Tensió de càrrega 

A partir d’aquestes dades, es pot treure la capacitat carregada. Aquesta es calcula a partir de la 

mitjana del corrent carregat multiplicat pel temps total carregat. A la figura 50 s’observa com 

evoluciona aquesta càrrega en %, tenint en compte que la capacitat màxima és de 21Ah. També s’ha 

de comentar que no tot el corrent que es consumeix durant la càrrega és corrent útil, ja que part 

d’aquesta, no s’aprofita i es dissipa en forma de calor. Aquest aspecte no s’ha tingut en compte a 

l’hora de representar la gràfica. 

 

Figura  50 Capacitat carregada al conjunt de packs de la bateria 

Aquest sistema de càrrega és compatible amb el sistema ja existent, per mesurar el nivell de càrrega 

de les bateries. 

Per altra banda, també s’ha provat el sistema d’encesa per ràdio freqüència 

RESULTATS DEL SISTEMA D’ENCESA PER RF 

Aquest sistema s’ha validat al laboratori, comprovant el funcionament dels diferents elements que 

configuren el dispositiu: l’emissor, el receptor amb l’antena i l’interruptor relé. Tots ells han 

funcionat correctament. 
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CAPÍTOL 5. CONTROL DELS MOTORS DE DIRECCIÓ DEL VEHICLE 

En el segon capítol es desenvoluparà el sistema de control dissenyat pels motors laterals que 

proporcionen la direcció del vehicle. En primer lloc, es realitzarà una introducció per identificar la 

problemàtica del sistema antic per tot seguit, escollir una solució i dissenyar un prototip nou. 

5.1 INTRODUCCIÓ 

Un dels requisits de disseny que es va veure que calia millorar, era el radi de gir del vehicle GuanayII. 

Després de realitzar diferents proves a l’aigua (piscines, Mar Mediterrani i Mar Menor) s’observà 

que el radi de gir mínim que disposava el vehicle era d’uns 13m. Aquest radi s’obtenia posant en 

marxa un dels motors laterals, tenint els altres parats. Per poder millorar aquest aspecte, era 

imprescindible poder tenir un control bidireccional dels dos motors laterals, de tal manera que quan 

un es poses en marxa, l’altre girés en sentit contrari. Per poder realitzar això, s’han hagut de 

dissenyar uns nous drivers de control. 

Els dirvers dels motors laterals que hi havia anteriorment, estaven dissenyats mitjançant dues 

targetes, una per cada motor. El controlador que feia d’interfície entre el PC-104 del vehicle i els 

divers era una targeta de control per a servo motors (model SSC-32). Aquesta targeta de control de 

servos, estava gestionada per un port RS-232 i enviava un senyal específic per a servos, un pols a 

nivell baix constant i un pols de nivell alt variable. Aquest pols havia de ser reinterpretat per les 

targetes de control dels motors, la qual enviava un senyal PWM als motors per controlar-los. A la 

figura 51, s’observen aquests dos senyals, l’específic per a servos i el PWM.  

 

 

Figura  51: A) Senyal típica PWM amb el període T constant a diferents duty cycle. B) Senyal de control de 

servos amb el Toff constant a diferents duty cycle i per tant, període diferent. 

 

No obstant, aquests motors només podien girar en un únic sentit, ja que el driver de control era un 

simple MOSFET de potència. Al mateix temps, aquest és el mètode que s’utilitzava per controlar el 

driver del conjunt motor-pistó. Aquest driver, implementat amb un pont en H, serveix per poder 

moure el pistó en els dos sentits. A la figura 52, es pot observar la representació de l’esquema que hi 

havia anteriorment. 
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Figura  52: Representació de l'esquema anterior del sistema de control dels motors laterals i el conjunt 

motor-pistó 

Degut als requisits de disseny (permetre el gir bidireccional dels motors laterals), per millorar el radi 

de gir del vehicle GuanayII, s’ha hagut de dissenyar un driver nou, implementat amb un pont en H. 

Tanmateix, per poder controlar aquest driver, s’ha dissenyat un nou controlador mitjançant un 

microprocessador de la família PIC. Gràcies a aquest, es milloren diferents aspectes del disseny 

anterior. Els camps de millora són: poder controlar directament els drivers mitjançant un PWM, el 

control de diferents variables (errors de funcionament, posició del pistó, etc.) gràcies a les entrades 

digitals del microprocessador i la escalabilitat i modularitat del sistema. 

A la figura 53, es pot veure l’esquema actual del sistema de control dels motors laterals i el motor 

pistó. Els quadres en vermell són els nous dispositius dissenyats, el microcontrolador i el driver de 

dos ponts complerts. En línies discontinues hi ha el controlador de servos, ja que s’ha dissenyat el 

microcontrolador per tal que substitueixi en un futur el controlador de servos. De moment, aquesta 

part no s’ha portat a terme degut al calendari de proves i immersions del vehicle. 

 

Figura  53: Representació de l'esquema actual del sistema de control dels motors laterals i el conjunt motor-

pistó 

5.2 PONT EN H  

Per poder controlar el sentit de gir del motors laterals del vehicle, s’ha optat per la utilització d’un 

control de pont en H o pont complert [39]. Aquests tipus de mecanismes permeten controlar el 

sentit del corrent que circula pels debanats del motor i per tant, controlar el sentit en que aquest 

gira. 
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El nom d’aquest tipus d’estructures prové de la forma que adquireixen els seus components en la 

representació esquemàtica. Un pont en H consta bàsicament de quatre interruptors (normalment 

realitzats amb transistors de tecnologia MOSFET, Metal-oxide.semiconductor Field-effect Transistor). 

Aquests estan disposats en dues branques laterals i el motor uneix aquestes dues pel mig, tal i com 

es pot observar a la figura 54.  

Controlant adequadament la commutació de cada un dels interruptors, es pot seleccionar el sentit 

de gir del motor (horari o antihorari) o frenar-lo (figura 54). 

 

Figura  54: Esquema de funcionament d'un pont complert 

Si s’activen els interruptors S1 i S4, el motor queda polaritzat de tal manera que gira en un sentit, pel 

contrari, si s’activen els interruptors S2 i S3, el motor queda polaritzat al reves i gira en l’altre sentit. 

Per frenar el motor només cal fixar els dos bornes del motor a la mateixa tensió. Per tant, s’haurien 

d’activar els interruptors S2 i S4 o S1 i S3. 

Al mateix temps, aplicant un control PWM (Pulse-width modulation) a les entrades dels MOSFETs, 

s’aconsegueix modular la tensió entregada al motor, controlant d’aquesta manera la velocitat de gir i 

la potència. 

També s’ha de tenir en compte que no notes les combinacions de posició dels interruptors són 

possibles. Si s’activen els dos interruptors d’una mateixa branca (ex. S1 i S2), es produeix un 

curtcircuit a la font d’alimentació. Per aquest motiu, cal una bona gestió dels interruptors, sobretot 

en el canvi del sentit de gir. 

En aquests treball, s’ha utilitzat un controlador específic que integra també els ponts en H. L’integrat 

és el DRV8432 de Texas Instruments [64]. L’ús d’un dispositiu integrat que incorpora els MOSFETs de 

potència i els controladors necessaris, facilita molt el disseny del dispositius, disminuint el temps de 

prototipatge. Un altre avantatge és la millora en el rendiment, ja que la integració dels dispositius en 

un sol circuit imprès fa augmentar el rendiment d’aquest. 

5.3 DRV8432 

El DRV8432 és un integrat que incorpora dos drivers de motors DC, amb dos ponts complerts en H i 

un sistema avançat de protecció. Aquest sistema de protecció inclou, detecció de sobre corrent, 

detecció de curtcircuit, detecció de baixa tensió i dos sistemes tèrmics de protecció. A més, aquest 

integrat incorpora un sistema de control de corrent programable. Figura 55. 
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Figura  55: Diagrama d'aplicació del DRV8432 

El DRV8432 pot proporcionar 2x7 A continus a la sortida i fins a 2x12 A de pic en la configuració de 

doble pont en H i aguantar tensions d’alimentació de fins a 52 V. Per altra banda, gràcies a una baixa 

RDS(on) dels MOSFETs utilitzats i la integració dels controladors de les portes, el rendiment pot ser de 

fins al 97%, podent utilitzar dissipadors i fonts petites, la qual cosa el fa molt adequat per aplicacions 

on els requisits energètics siguin crítics.  

A la figura 55 es pot observar un diagrama típic d’aplicació d’aquests tipus d’integrat amb dos ponts 

complerts, en el qual es poden veure els dos motors i el controlador que genera els senyals PWM i 

d’habilitació per controlar-los. 

El DRV8432 incorpora un sistema de protecció de sobrecorrent (Overcurrent, OC, Protection) 

mitjançant detectors de corrent independents i de reacció ràpida amb un nivell llindar que es pot 

seleccionar (OC threshold) en cada un dels MOSFETs. Hi ha dues configuracions possibles per la 

protecció OC mitjançant els pins de selecció: el mode de limitació de corrent cicle a cicle (cycle-by-

cycle CBC) i el mode d’apagat per enclavament (overcurrent latching shutdown OCL). A continuació, 

es descriuran els aspectes més importants de funcionament del DRV8432, com per exemple, els 

modes de funcionament o el sistema de control de corrent. 

5.3.1 OVERCURRENT PROTECTION CBC 

En aquest treball el que interessa és el primer mode de funcionament, el CBC, ja que reajusta 

automàticament el PWM d’entrada de control a cada cicle per mantenir el corrent màxim 

programat. 

A la figura 56, es veu representat l’acció que realitza l’integrat en el control de corrent CBC. Per 

exemple, quan en un cicle el corrent de la carrega sobrepassa el límit fixat (T_OC), actua el sistema 

de protecció, forçant la commutació del PWM_HS a cero per desconnectar el MOSFET i l’acció 
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contrària, en el PWM_lS. D’aquesta manera es desconnecta la càrrega i el corrent consumit 

disminueix.  

 

Figura  56: Representació del sistema de protecció de corrent cicle a cicle (línia discontinua: operació 

normal; línia sòlida: esdeveniment CBC) 

5.3.2 MODES DE FUNCIONAMENT 

El DRV8432 suporta quatre modes diferents de funcionament: 

a) Dos pont complerts (FB) (dues entrades PWM per a cada pont complert) o quatre mitjos 

ponts (HB) amb limitador de corrent CBC 

b) Dos pont complerts (FB) (dues entrades PWM per a cada pont complert) o quatre mitjos 

ponts (HB) amb limitador de corrent d’apagada OCL (sense límit de corrent CBC) 

c) Pont complert paral·lel (PFB) amb limitador de corrent CBC 

d) Dos ponts complerts (FB) (una entrada PWM per a cada pont complert) amb limitador de 

corrent CBC 

En aquest cas, s’ha utilitzat el mode de funcionament (d), ja que es requereixen dos ponts complerts 

(un pel motor esquerra del vehicle i un pel motor dret) i és necessari limitar el corrent a 4 A (segons 

especificacions del fabricant dels motors). A més, la utilització d’un sol senyal de PWM per a cada 

pont complert, facilita la selecció del microcontrolador, així com el seu ús i la seva programació. 

Per a controlar el pont complert mitjançant un únic senyal PWM, el DRV8432 utilitza una 

configuració especial. Aquesta permet seleccionar la potència i el sentit de gir del motor, es pot 

veure a la figura 57.  

 

Figura  57: Esquema de funcionament del senyal PWM per controlar el motor 
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Si el duty cicle (D) del PWM és del 50%, el senyal de sortida serà simètric entre 24V i -24V. El resultat 

d’això serà una tensió mitja al motor igual a 0V i per tant, el motor estarà parat. Si el D és més gran, 

la tensió mitja a la sortida serà positiva i el motor girarà en un sentit. Pel contrari, si el D és més 

petit, la tensió al motor serà negativa i aquest girarà cap a l’altre sentit. D’aquesta manera, amb un 

sol senyal de PWM podem controlar el sentit de gir. Per altra banda, quant major sigui D (en termes 

absoluts), major serà el valor mitjà del senyal de sortida i per tant, més alta la potència entregada 

pel motor. 

Un inconvenient d’aquest sistema és que per tal que el motor estigui parat, el driver ha d’estar 

contínuament commutant amb un duty cicle del 50%. Això provoca un consum innecessari del 

sistema. Per evitar aquesta problemàtica, s’utilitza l’entrada d’habilitació del circuit. Quan es vol 

parar el motor, s’activa el senyal disable al mateix temps que es posa el PWM al 50%. D’aquesta 

manera, no es consumeix energia en aquest estat. 

Per altra banda, aquest integrat també incorpora un sistema per indicar possibles errors o mal 

funcionaments. 

5.3.3 SENYALITZACIÓ D’ERRORS 

El DRV8432 incorpora dos pins per senyalitzar d’errors, el /FAULT i el /OTW. Tots dos funcionen amb 

lògica negativa i són sortides amb drenador obert amb una resistència de pullup a Vreg (3.3V). 

Qualsevol error que forci el dispositiu a apagar-se, ja sigui per sobre temperatura, excés de corrent o 

poca tensió, és senyalitzat amb la sortida /FAULT, la qual es posa a nivell baix. Així mateix, la sortida 

/OTW es posa a nivell baix quan el dispositiu excedeix la temperatura crítica de 125ºC. A la taula 1, 

podem veure una descripció del funcionament d’aquests indicadors. 

Taula 1 Descripció dels senyals d'error 

/FAULT /OTW DESCRIPCIÓ 

0 0 

Excés de temperatura i 
apagada per: excés de 
temperatura o corrent o 
disminució de la tensió 

0 1 
Apagada per excés de corrent 
o per una disminució de 
tensió GVDD 

1 0 Perill d’excés de temperatura 

1 1 
Dispositiu funcionant amb 
normalitat 

Aquests senyals d’error, poden ser monitoritzats pel microcontrolador. D’aquesta manera, es poden 

prendre les decisions oportunes en cas d’error. Per exemple, si es detecta un augment crític de 

temperatura, es pot disminuir la potència dels motors o fins i tot avortar la missió. En aquests 

moments, els dos senyals no estan monitoritzats, tot i que està tot apunt per tal que en futures 

actualitzacions del software s’hi puguin incloure. 
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Així doncs, per poder controlar el DRV8432, necessitem una interfície (microprocessador) que faci 

d’unió entre el PC-104 del vehicle (l’ordinador encarregat de gestionar el Guanay II) i el DRV8432 (el 

driver de potència encarregat de controlar els motors laterals).  

5.4 MICROPROCESSADOR 

El microprocessador és l’encarregat de comunicar-se amb el PC-104 que incorpora el Guanay II, 

mitjançant un port RS-232. D’aquesta manera, enviant les comandes adients a través del programa 

principal, es pot controlar cada un dels motors laterals. 

Per poder controlar el DRV8432 es necessiten dues sortides PWM, dues sortides digitals per 

controlar els senyals de disable i dues entrades digitals pels senyals d’error.  

Per altra banda, el driver que actualment controla el motor-pistó -encarregat de modificar la 

flotabilitat del vehicle- està governat per una placa de servos (SSC-32 de Lynxmotion [65]). En la 

elecció del microprocessador, s’ha tingut en compte l’eliminació que es farà en un futur d’aquesta 

placa. D’aquesta manera, mitjançant un sol controlador, connectat al PC-104 per RS-232, es poden 

gestionar els motors laterals i el motor-pistó. Per això, el microcontrolador ha de disposar d’una 

sortida extra de PWM, una sortida digital per escollir el sentit de gir del motor-pistó i dues entrades 

digitals (per poder monitoritzar els finals de carrera del pistó). 

Al final doncs, els requisits necessaris d’entrades i sortides del microprocessador són els que es 

poden veure a la taula 2. 

Taula 2 Detall de les entrades i sortides requerides pel disseny 

E/S 
Número 
requerit 

Número 
PIC16F1508 

Comunicació sèrie 1 1 

Sortides PWM 3 4 

Sortides digitals 3 Up to 18 

Entrades digitals 4 Up to 10 

El microcontrolador escollit en aquest treball és el PIC16F1508, de la companyia Microchip 

Technology [66]. Com es pot observar a la taula 2, compleix amb els requisits d’entrades i sortides 

necessàries. A més, incorpora la tecnologia nanoWatt XLP, aquesta tecnologia permet obtenir uns 

consums molt reduïts en comparació amb altres dispositius de característiques semblants. 

A la figura 58, es mostra el diagrama de blocs principal del PIC16F1508, en el qual es poden veure les 

diferents entrades i sortides de que disposa. 
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Figura  58: Diagrama de blocs del PIC16F1508 

 

5.5 DISSENY I IMPLEMENTACIÓ 

Un cop vist el principi de funcionament dels ponts en H i una breu descripció dels dispositius 

escollits, es presenta el prototip que s’ha desenvolupat per poder controlar els dos motors laterals 

del vehicle Guanay II. 

5.5.1 ESQUEMES ELECTRÒNICS 

El prototip dissenyat consta de dues plaques: una primera placa que integra el microprocessador i el 

converso RS-232; i una segona placa que integra el driver DRV8432. A la figura 59, es pot veure 

l’esquema electrònic d’aquesta placa. 
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Figura  59: Esquema electrònic del driver DRV8432 

Aquest és l’esquema general del circuit, on es poden veure les diferents parts del qual consta, per 

exemple: les entrades de control, les entrades d’alimentació, els ponts per seleccionar el mode de 

funcionament o les sortides de potència per als motors.  Com es pot observar, l’alimentació de tot el 

sistema es realitza mitjançant una tensió de 12Vdc. A partir d’aquesta, cada placa porta un regulador 

per ajustar el nivell de tensió a l’adequat. Aquesta tensió de 12Vdc s’obté d’un converso lineal 

connectat a les bateries de 24V. Per altra banda, la tensió de potència de 24Vdc (PVDD) per 

controlar els motors, s’agafa independentment, directament de la tensió de les bateries. D’aquesta 

manera, s’eviten possibles problemes de soroll. 

A continuació es detallaran cada una d’aquestes parts. En primer lloc, figura 60, tenim les entrades 

de control i les sortides de senyalització. 

A la taula 3, tenim especificades cada una de les entrades PWM. 

Taula 3 Entrades de control PWM 

PWM_A Control del semi pont 1 del motor lateral dret S’utilitza 

PWM_B Control del simi pont 2 del motor lateral dret No s’utilitza 

PWM_C Control del semi pont 1 del motor lateral esquerra S’utilitza 

PWM_D Control del simi pont 2 del motor lateral esquerra No s’utilitza 

En aquest cas, només s’utilitzen les entrades PWM_A i PWM_C per controlar el motor lateral dret i 

el motor lateral esquerra respectivament, ja que es fa servir el mode de funcionament (a) (Dos ponts 

complerts (FB) amb una entrada PWM per a cada pont complert i amb limitador de corrent CBC) 

anteriorment explicat. El senyal PWM de l’entrada A serveix també per controlar el semi pont 2. 
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Figura  60: Detall del circuit DRV8432. Entrades de control i sortides de senyalització 

En aquest detall del circuit (figura 60) també hi ha les entrades de reset, RES_AB i RES_CD, per poder 

deshabilitar cada un dels dos ponts complerts. Per últim, tenim les sortides de senyalització d’error, 

la DTW i FAULT, anteriorment explicades. Aquestes senyals també controlen uns indicadors LED per 

tenir una visualització directe en cas d’alguna anomalia en el funcionament de la placa. 

A la figura 61, s’observa un altre detall del circuit. 
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Figura  61: Detall del circuit DRV8432. Selectors del mode de funcionament i resistència d'ajust de corrent 

Els selectors M1, M2 i M3 serveixen per escollir un dels 4 modes de funcionament explicats 

anteriorment. Per altra banda, tenim dos polsadors manuals per fer un reset individual a cada un 

dels ponts en H. Un altre aspecte important és la resistència R6, connectada a l’entrada OC_ADJ del 

circuit. Aquesta, és l’encarregada d’ajustar el llindar màxim de corrent que circularà pels motors. El 

valor de la R6 s’ha escollit segons la taula que ens proporciona el fabricant, veure taula 4. En el 

nostre cas, el valor emprat és de 68 kΩ per tenir un corrent màxim de 4.1 A. 

Taula 4 Valors de la resistència de programació del corrent màxim i valor d’aquest 

OC-ADJUST RESISTOR VALUES 
(kΩ) 

MAXIMUM CURRENT BEFORE 
OC OCCURS (A) 

24 11.6 

27 9.7 

30 8.8 

36 7.4 

39 6.9 

43 6.3 

47 5.8 

56 4.9 

68 4.1 

82 3.4 

100 2.8 

120 2.4 

150 1.9 

200 1.4 
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5.5.2 PLAQUES DE CIRCUIT IMPRÈS 

A continuació, es mostra una fotografia del circuit imprès un cop fabricat i muntat (Figura 62). En 

aquesta fotografia s’observa l’integrat DRV8432 (sense el radiador de dissipació tèrmica).  La major 

limitació que s’ha tingut per a aquest disseny és la dimensió del circuit, ja que la mida del prototip 

final s’havia d’ajustar a la caixa que es disposava. Degut a que és un equip que va dins d’un cilindre 

estanc per aguantar altes pressions, les dimensions dels aparells i dispositius que hi ha al seu 

interior, són molt restrictives. 

 

Figura  62: Imatge del circuit DRV8432 

5.6 PROVES DE LABORATORI 

A continuació, es mostren algunes de les proves de laboratori que es van realitzar per validar el 

disseny. S’ha realitzat un programa amb LabView per adquirir les dades de l’oscil·loscopi i poder-les 

exportar a Excel. 

En primer lloc, es va provar el sistema de control (placa amb el PIC), validant el software realitzat pel 

microcontrolador. D’aquesta manera, es va poder observar el bon funcionament de la comunicació 

entre l’ordinador i el microprocessador. Per a aquesta prova, es van enviar una sèrie de trames de 

control per poder observar com variaven els PWM generats pel microcontrolador. 

En segon lloc, per validar el funcionament del prototip de la placa del DRV8432, es va connectar 

aquesta en un banc de proves format per una sèrie de resistències (figura 63), per poder simular 

efectes de diferents càrregues. Es va observar un bon funcionament del dispositiu, en operació 

normal i també quan actuava el limitador de corrent de 4A. 

 

Figura  63: Fotografia de les proves realitzades al circuit de control dels motors laterals i detall del banc de 

resistències de 18 ohms i 3,3 ohms per fer les proves de càrrega 
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A la figura 64 es mostren les diferents gràfiques que es van obtenir. Aquestes representen la tensió 

de sortida (la que va a un dels motors laterals) amb una senyal de control amb diferents duty cycle. 

Com s’observa, la senyal de sortida és un PWM entre 24 V i -24 V (Senyal blava). Com s’ha comentat 

anteriorment, si el pols positiu és més gran que el negatiu, la tensió mitjana de sortida serà positiva 

(línia vermella discontinua);  i negativa, en cas contrari.  

 

Figura  64 En blau es pot veure la tensió aplicada al motor. En vermell discontinu la tensió mitja. les 

gràfiques representen la sortida amb una senyal d’entrada amb un duty cycle a 10%, 50%, 80% i -80% 
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És important observar que si el senyal de control té un duty cycle del 0%, la sortida en tindrà un del 

50% i el motor està parat (la tensió mitja és zero). Si el senyal de control té un duty cycle del 50%, el 

senyal de sortida tindrà un duty cycle del 75% i el motor girarà cap a un sentit (la tensió mitja és mes 

gran que zero). 

A la figura 65 es mostra el funcionament del limitador de corrent. Per a aquesta prova, s’ha 

connectat a la sortida un banc de resistències, amb el qual s’ha pogut variar la càrrega. També s’ha 

seleccionat una sortida amb un duty cycle del 80% que proporciona una tensió mitja de 18,3 Vdc. A 

la taula 5 s’observen els diferents valors de resistència, el corrent teòric que hauria de passar per la 

sortida i el valor de corrent real mesurat amb un amperímetre. 

Tabla 5: Valors de la resistència de càrrega amb el corrent teòric que hauria de circular per la sortida i el real 

Nº Resistències Paral. Valor Resistències (Ω) Corrent Teòric (A) Corrent Sortida (A) 

2 9 2.03 2 

3 6 3.05 2.7 

4 4.5 4.06 2.9 

A la gràfica de la figura 65 es pot veure representada la sortida del driver de control dels motors 

laterals. S’observa un funcionament normal amb 2 i 3 resistències en paral·lel (2 A i 2,7 A). En canvi, 

quan es connecten 4 resistències en paral·lel, el driver automàticament baixa el pols en nivell alt per 

evitar sobrepassar el corrent màxim configurat. Per tant, en comptes de passar els 4.06 A, passen 

només 2.9 A de mitjana. Idealment s’ha configurat per tal que no es pugui sobrepassar els 4 A de pic. 

El senyal de sortida (línia vermella, blava i verda) s’observa amb una resposta lenta degut al filtre 

que formen els condensadors d’alimentació i la resistència de càrrega. 

 

Figura  65: Tensió de sortida amb un duty cycle del 80%. Representació de la sortida ideal, sense protecció 

de sobre corrent (línia negre discontinua). Representació de la sortida real sense protecció de sobre corrent 

per a 2 A i 2,7 A (línies blava i vermella respectivament). Representació de la sortida ideal, amb l’actuació del 

limitador de corrent (línia negre). Representació de la sortida real, amb l’actuació del limitador de corrent 

(línia verda). 

 

 



[Guanay II, Aportacions realitzades al AUV]71 

   

5.7 PROVES DE CAMP 

Un cop validat el nou driver al laboratori, per controlar els motors laterals, es va buscar un espai 

adequat per poder realitzar una prova de camp. Aquest espai havia de permetre poder realitzar radis 

de gir suficientment grans per poder observar el comportament del vehicle. Al final, després de 

descartar diferents espais, es va decidir pel Canal Olímpic de Catalunya, situat a Castelldefels [40] 

(Figura 66). Aquest canal artificial d’aigua salada va ser construït el 1991 per realitzar diferents 

proves dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. 

 

Figura  66: Imatge del Canal Olímpic de Catalunya i zona on s'han realitzat les proves 

El canal té unes dimensions de 1200 metres de llargada, 120 metres d’amplada i una profunditat 

màxima de 5 metres. Gràcies a aquestes dimensions, permet realitzar desplaçaments i girs grans 

amb el vehicle. Per altra banda, també hi ha poques pertorbacions externes (degut a les seves 

característiques hi ha molt poc corrent i per tant, també hi ha poques onades). Això fa que es pugui 

obtenir un comportament del vehicle força idoni. 

A la figura 67 es pot observar una trajectòria realitzada pel 

Guanay II. Per a aquesta trajectòria, es va utilitzar només un 

motor lateral en directe. Com s’observa, el radi de gir és d’uns 

13 metres. En canvi, si s’utilitza un motor lateral en directe i 

l’altre motor lateral en revers, s’obtenen radis de gir molt més 

tancats. En el cas en que els dos motors laterals estiguin a la 

mateixa potència (un en revers i l’altre en directe), el vehicle 

gira sobre el seu propi eix. Per tant, durant aquesta prova, es 

va poder constatar la gran millora introduïda, obtenint un 

vehicle amb una major maniobrabilitat.  

Per altra banda, durant les proves al canal, també es van dur a 

terme diferents trajectòries amb el vehicle: lineals, girs, 

trajectòries en revers, etc (totes elles a diferents potències de 

propulsió). Aquestes es van fer per poder validar el model 

matemàtic i les diferents simulacions efectuades. D’aquesta 

manera, s’obtenia un model matemàtic real del vehicle per 

poder realitzar, simular i provar diferents algoritmes de 

control.  

 

Figura  67: Trajectòria circular del vehicle 

realitzada al canal Olímpic de Catalunya. 

Aquesta trajectòria s'ha realitzat amb un 

dels motors laterals al 100% de la seva 

potència 

Àrea de les proves realitzades 

amb el vehicle Guanay II AUV 
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CAPÍTOL 6. NOUS INSTRUMENTS DE BORD 

En aquest capítol es parlarà sobre els nous dispositius que s’han adquirit i integrat recentment al 

vehicle Guanay II: un CTD, un INS i un localitzador acústic. 

6.1 INTRODUCCIÓ 

L’AUV Guanay II com a plataforma d’observació oceanogràfica, té la capacitat de portar diferents 

instruments de mesura per a l’estudi de mars i oceans. No obstant, també incorpora altres tipus 

d’instruments que poden servir per controlar o localitzar el vehicle.  

A fi d’obtenir un vehicle cada cop més complert, recentment s’han adquirit i introduït nous 

instruments. En els següents subapartats, s’explicaran cada un d’aquests: el CTD, l’INS i el 

localitzador acústic. El primer és un instrument de mesura i els altres dos serveixen per controlar i 

localitzar el vehicle respectivament. 

6.2 SISTEMA DE MESURA CTD 

El CTD (Conductivity, Temperature and Depth), com el seu nom indica, és un instrument que mesura 

tres de les principals variables d’estat dels oceans: la conductivitat, la temperatura i la profunditat. El 

vehicle Guanay II va ser dissenyat per realitzar mesures en columnes d’aigua autònomament i 

d’aquesta manera, substituir als sistemes tradicionals llançats des d’una embarcació, figura 68 

(aquest sistema també pot guardar mostres d’aigua). Per tant, aquest instrument és un dels primers 

que s’ha incorporat. 

 

Figura  68: imatge d'un CTD llançat des d'un vaixell 

Existeixen dos tipus diferents de CTD, els actius i els passius. El primer funciona amb una bomba que 

agafa una mostra d’aigua determinada i n’analitza els diferents paràmetres, d’aquesta manera 

s’obtenen els diferents resultats exactament de la mateixa mostra. En el segon tipus de CTD, l’aigua 

flueix a través dels sensors sense cap ajut, el principal avantatge és que el dispositiu necessita menys 

manteniment.  
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6.2.1 CTD XR-420 

El CTD escollit és de la companya RBR, model XR 420 [67], figura 69. Aquest és un instrument de 

mesura multicanal, lleuger i autònom, amb taxes de mostreig de fina a 1 Hz. Les principals 

característiques d’aquest instrument són: 

- Dissponibles en encapsulats Delrin (profunditats màximes de 740 m) i Titani (profunditats 

màximes fins a 8500 m) 

- Constants de calibració emagatzemades en el mesurador 

- Memòria Flash de 8 MB estàndard (2.4 M de mostres), opcionalment ampliable a 8 GB 

- Comunicacions sèrie RS232 o RS485 

- Connexió a través d’un cable subaquàtic SubConn de sis pins 

- Possibilitat de seleccionar una alimentació interna a través de bateries o externa 

- Dimensions de 310 mm x 64 mm de diàmetre 

- Un pes de 1.2 kg a l’aire i 389 g a l’aigua (Delrin) 

 

Figura  69: CTD multicanal XR-420 

Per connectar aquest instrument al vehicle, s’utilitza un dels ports SubConn de la tapa, el qual va 

directe a un dels terminals sèrie RS-485 del PC-104. A més, es pot alimentar el dispositiu a partir 

d’aquest port. El CTD va col·locat a la part inferior del vehicle, d’aquesta manera quan es navega per 

superfície, queda totalment submergit. Per poder-lo subjectar s’utilitza el carro del trimat., i així, es 

pot ajustar la inclinació amb el pes addicional que incorpora el CTD (Figura 70). 

 

Figura  70: Imatge de la col·locació del CTD a la part inferior del vehicle. aprofitant el sistema de trimat 

d'aquest 

6.2.2 LECTURA DE DADES I SOFTWARE 

El fabricant del CTD proporciona el software Ruskin [68], el qual permet gestionar els diferents 

aspectes del CTD, per exemple: la configuració a l’hora d’agafar mostres, el calibratge,  el tractament 

de les dades i la exportació de les gràfiques.  
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Aquesta aplicació és de gran utilitat, sobretot a l’hora de configurar l’interval d’adquisició de les 

dades. Es pot seleccionar el dia i l’hora que es vol que s’activi el CTD - i comenci a emmagatzemar les 

dades-, el dia i l’hora que ha d’acabar i el període de mostreig. A més, incorpora uns indicadors per 

saber l’ús total que es farà de la memòria i si l’estat de càrrega de les bateries permet realitzar tot el 

període de mostreig. Per altra banda, també es pot seleccionar que, a part d’emmagatzemar les 

dades, les vagi llençant pel port sèrie. Un cop configurats tots els paràmetres, s’activa el CTD i aquest 

ja pot funcionar independentment del software. A la figura 71 es mostra el panell principal del 

software Ruskin. 

 

Figura  71: Panell principal de configuració del software Ruskin per a configurar el CTD 

Un cop activat el CTD i si s’ha habilitat la possibilitat de llegir les dades pel port sèrie, es poden llegir 

aquestes dades des d’una aplicació realitzada en LabView. A la figura 72, es mostra el panell frontal 

d’una petita aplicació que permet llegir les dades que va enviant el CTD. Aquesta aplicació només és 

per comprovar que el CTD funciona correctament i per veure el tipus de trames que envia. Aquestes 

trames tenen l’estructura següent: 

TIM YYMMDDHHMMSS Conductivitat(S/m) Temperatura(ºC) Profunditat (dBar) FET 

El primer paràmetre és la data i l’hora, després es troben les mesures de conductivitat, temperatura 

i profunditat. Va inicialitzada pels caràcters TIM i acabada pels FET. 
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Figura  72: Programa realitzat en LabView per llegir les trames que envia el CTD pel port sèrie 

 

6.3 SISTEMA DE NAVEGACIÓ INERCIAL 

El sistema de navegació inercial (Inertial Navigation System, INS) és un sistema d’ajuda a la 

navegació. A partir dels sensors de moviment (acceleròmetres) i els sensors de rotació (giroscopis) 

que incorpora, permet estimar la posició i orientació d’un objecte (Figura 73). 

 

Figura  73: Sistema de navegació inercial IG-500A 

Pel Guanay II, s’ha adquirit un INS de baix cost de la companya SBG Systems, model IG-500A [69] 

(figura 73). Aquest model consta d’un set de tres giroscopis, tres acceleròmetres i tres 

magnetòmetres, basats en tecnologia MEMS. D’aquesta manera, es pot obtenir amb precisió la 

orientació de l’objecte i la seva acceleració, tan la lineal com l’angular (aquestes dues acceleracions 

són el que diferencien aquest sistema de l’inclinòmetre que ja disposava el vehicle). A partir 

d’aquesta informació i realitzant un procediment matemàtic (integrant) (figura 74), podem conèixer 

la velocitat del vehicle Guanay II i la seva posició. 

 

 

  

 

 

Acceleració Integral Integral Posició 

velocitat 

Figura  74: Esquema simplificat per obtenir la posició a partir de l'acceleració 
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6.3.1 EQUACIONS DEL SISTEMA INERCIAL 

No obstant, per obtenir la posició a partir de l’acceleració, s’han de tenir en compte diferents 

aspectes. Per exemple, hi ha l’efecte de la força de la gravetat, que produeix un offset aproximat de 

9,8 m/s2 a l’eix Z, quan el INS està en posició horitzontal. Evidentment, si es mou el sistema  inercial, 

aquesta acceleració incideix en els diferents eixos. Per tant, mitjançant una equació, s’ha de 

contrarestar aquest valor en els tres eixos del INS. D’altra banda, també afecta de forma semblant la 

força de Coriolis, una força que produeix una acceleració aparent en un objecte quan la seva 

velocitat és diferent a zero. Per últim, s’ha de canviar el sistema de coordenades, passant d’un 

sistema referenciat a l’objecte, a un sistema referenciat en un punt del mapa. Per a aquest fi, 

s’utilitza una matriu de rotació. A la figura 75 es pot veure una representació gràfica de les diferents 

equacions matricials utilitzades [70], [71] i [72].  

 

Figura  75: Representació de les equacions per obtenir la posició d'un objecte a partir de la acceleració i la 

velocitat angular 

A on: 

- U_acc : acceleració sense tractar dels sensors 

- U_omega: velocitat angular en cru dels sensors 

- ax, ay i az : acceleració després d’aplicar els paràmetres de correcció (ho realitza 

internament el dispositiu) 

- ωx_b, ωy_b i ωz_b: velocitat angulars després d’aplicar els paràmetres de correcció (ho 

realitza internament el dispositiu) 

- φ, θ, i ψ: Angles de Euler. Balanceig, inclinació i rumb  

- Cb
n: Matriu de rotació 

- Vx_b, Vy_b i Vz_b: velocitat referenciada al vehicle 
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- Vx_n, Vy_n i Vz_n: velocitat referenciada a un sistema de coordenades extern al vehicle 

- Sx_n, Sy_n i Sz_n: posició del vehicle 

D’altra banda, com s’observa a la figura anterior, per obtenir la posició s’ha d’integrar dos cops 

l’acceleració. Això provoca que amb un temps d’integració no massa llarg, s’acumulin molts errors, 

sobretot si el INS és de baix cost. Així, al final s’obté una posició que no es correspon amb la real. 

Aquest errors són deguts a petites derives i offsets. Per evitar aquesta problemàtica, un sistema 

inercial sempre s’utilitza conjuntament amb un altre sistema de posicionament. D’aquesta manera, 

s’aprofita l’avantatge de velocitat d’un INS i la precisió d’un GPS (el qual permet fer una correcció de 

la posició cada cert temps). Existeixen nombrosos mètodes per relacionar les dades d’un INS amb les 

d’un GPS, però el mètode més utilitzat és un filtre de Kalman.  

6.3.2 FILTRE DE KALMAN 

El filtre de Kalman és un algoritme de processament de dades recursiu i òptim. Combina totes les 

mesures disponibles junt amb un coneixement previ del sistema i dels sensors per produir una 

estimació de les variables desitjades. Aquesta eina matemàtica permet minimitzar l’error 

estadísticament, reduint al mínim l’error quadràtic mitjà.  

Les equacions del filtre de Kalman es divideixen en dues parts, la predicció i la correcció [73] i [74]. 

PREDICCIÓ 

En aquesta etapa, el filtre de Kalman és capaç de predir el següent estat, calculant amb antelació el 

valor del vector d’estats i la matriu de covariància  a partir dels valors en l’instant anterior (5.1) i 

(5.2) 

 ̂ 
   

      ̂   
   

    (5.1) 

 ̂ 
   

      ̂   
   

    
        (5.2) 

on, Qk-1 és la matriu de la covariància del soroll de la planta 

CORRECCIÓ 

Després es corregeix la predicció a partir de les noves dades que s’obtenen de l’observació, tal i com 

es calcula en les següents equacions (5.3), (5.4) i (5.5). 

     
   

  
      

   
  

        (5.3) 

 ̂ 
   

  ̂ 
   

          ̂ 
   

   (5.4) 

 ̂ 
   

           
   

   (5.5) 

On Zk és el vector d’observacions del sistema, Hk és la matriu de sensitivitat de la mesura, Kk el guany 

de Kalman i Rk la matriu de covariància del soroll en la mesura. 
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Existeixen dues estructures principals per desenvolupar un filtre de Kalman: la  configuració 

Feedforward o de llaç obert i la configuració Feedback o de llaç tancat [75] (Figura 76, A i B 

respectivament). El segon mètode, tot i ser més complex, dona una millor precisió ja que s’incideix 

directament sobre els algoritmes del INS. Per tant, és el més aconsellat quan es treballa amb 

sistemes inercials de baix cost. En aquest treball s’implementa aquest mètode de navegació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 IMPLEMENTACIÓ UTILITZANT LABVIEW 

Un cop vistes les equacions del sistema de navegació inercial i el filtre de Kalman, es mostra una 

implementació realitzada amb LabView. Aquesta, permet adquirir en temps real les dades del INS i 

les del GPS i aplicar-hi el filtre de Kalman per obtenir la millor posició possible. No obstant, en un 

primer estudi, s’utilitzen les dades reals recollides pel vehicle Guanay II durant unes proves de camp. 

Aquestes són les que s’han fet servir per realitzar aquest estudi, podent comprovar el funcionament 

de les diferents etapes del sistema. 

En primer lloc, a la figura 77, s’observen els principals SubVI dissenyats. En són tres: un primer (1) 

serveix per passar les dades del GPS recollides pel AUV a un sistema de coordenades XY per a ser 

representades; el segon subVI (2), implementa l’algoritme del sistema inercial per obtenir la posició 

XY a partir de les acceleracions; i el tercer (3), és el que fusiona les dades del GPS i les del INS 

Figura  76: Estructura d’un sistema de posicionament GPS/INS amb filtre de Kalman. A: 

Configuració Feedforward. B: Configuració Feedback. 

GPS/INS 

 Filtre de Kalman 

NAVEGACIÓ 

(velocitat i posició) 

INS 

GPS 

Corregit 

A 
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 Filtre de Kalman 
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utilitzant el filtre de Kalman. Així doncs, amb aquests tres subVI’s podem comparar i estudiar el 

resultat obtingut del vehicle en la posició. 

 

Figura  77: Programa principal on s'implementen els algoritmes necessaris per obtenir la posició XY del 

vehicle a partir de les dades del GPS (1), les dades del INS (2) i les dades del GPS/INS amb el filtre de Kalman 

(3). 

A continuació (figura 78), es mostra amb més detall els subVI’s (2 i 3). En primer lloc, es pot veure el 

codi del subVI (2), realitzat per aconseguir la posició a partir de les dades que s’obtenen del sistema 

inercial, utilitzant els diferents passos explicats en el punt 6.3.1. 

 

Figura  78: Codi realitzat amb LabView de les equacions del sistema Inercial 

A la figura 79 es mostra el codi font del subVI (3), el que fusiona les dades del GPS i les del INS amb el 

filtre de Kalman, on s ’han implementat les diferents equacions explicades al punt 6.3.2. 
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Figura  79: Codi font del sistema de navegació per GPS/INS amb filtre de Kalman. A: SubVI del sistema 

inercial, amb el codi de la figura 78. B: SubVI del filtre de Kalman, amb el codi de la figura 80. 

El subVI (A) implementa les equacions del sistema inercial, per tant, és pràcticament igual al de la 

figura 78 però amb l’entrada (Retorn FK), provinent del subVI (B). Aquesta entrada incorpora les 

correccions de velocitat i posició del filtre, les quals són sumades als valors que s’obtenen en les 

equacions del sistema inercial. El subVI (B) implementa el filtre de Kalman. En la figura 80 es pot 

veure com està construït. 

 

A 

B 
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Figura  80: Codi realitzat amb LabView de els equacions del filtre de Kalman 

0: Matriu de transició d’estats (φ) 

1: Predir el vector d’estats (X) 

2: Predir el vector de covariància (P) 

3: Calcular el guany de Kalman (K) 

4: Càlcul dels errors (Observacions) (Z) 

5: Càlcul dels vectors d’estats (X) 

6: Càlcul del vector de covariància (P) 

6.3.4 RESULTATS  

Els resultats s’han obtingut a partir de les dades reals, recollides pel vehicle durant una prova de 

camp. Un cop al laboratori, s’han agafat aquestes dades per verificar el funcionament dels diferents 

algoritmes de posicionament.  

A la primera gràfica, figura 81, es pot observar un tros de recorregut realitzat pel vehicle. En blau 

tenim la trajectòria que dona el GPS, en vermell la trajectòria obtinguda a partir del sistema inercial i 

en verd la trajectòria utilitzant el filtre de Kalman. Tal i com s’ha comentat, l’error del sistema 

inercial fa que ràpidament la trajectòria acumuli un important offset, el qual s’ajusta gràcies a la 

utilització del filtre de Kalman. 
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Figura  81: Representació de la trajectòria del Guanay II. Segons el GPS (Verd) el INS (vermell) i el filtre de 

Kalman (Verd). 

No obstant, com s’observa a la figura 81, és necessària una resolució força elevada del GPS per 

obtenir una bona trajectòria amb la integració d’aquest i l’INS, utilitzant el filtre de Kalman. En el cas 

de la navegació del Guanay II, això implica una sèrie de problemàtiques. El vehicle té dues formes de 

funcionament: en primer lloc, quan navega per superfície, en tenim suficient amb les dades que cada 

3 segons que ens proporciona el GPS, ja que la dinàmica del sistema és força lenta (així doncs, l’INS 

no és primordial); en segon lloc, quan el vehicle realitza una immersió i retorna a la superfície, el 

temps sense senyal GPS pot ser força elevat (fins als 15 minuts o més) i per tant, si apliquem el filtre 

de Kalman, el sistema no funciona correctament degut a la gran diferència entre el GPS i l’INS. 

Per tant, es pot constatar que aquesta integració no funciona per a la navegació del vehicle. Per altra 

banda, s’hauria d’estudiar la possibilitat d’utilitzar l’INS i el filtre de Kalman per corregir la posició del 

vehicle a posteriori, un cop al laboratori (re-calculant la posició en que s’han agafat les diferents 

mostres en la columna d’aigua). En aquest cas, sí que podria ser de gran utilitat aquest filtre. 

A la següent gràfica (figura 82) es pot veure l’evolució de l’eix X en funció del temps, tan de la 

trajectòria del GPS com la del GPS/INS. 
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Figura  82: Evolució de la trajectòria en l'eix X. En blau la que proporciona el GPS i en vermell la del GPS/INS 

amb el filtre de Kalman 

L’error de l’evolució en l’eix X de la trajectòria entre el GPS i el GPS/INS amb el filtre de Kalman, és el 

que es pot veure a la figura 83. 

 

Figura  83: Error en l'eix X de la trajectòria entre el valor donat pel GPS i el donat pel GPS/INS amb el filtre de 

Kalman 

6.4 SISTEMA DE LOCALITZACIÓ ACÚSTICA 

Els sistemes de localització acústica es basen en la tecnologia de les etiquetes RFID ( Radio Frequency 

Identification). Aquests dispositius serveixen per identificar a un element sense contacte. Existeixen 

molts tipus diferents d’etiquetes RFID, les quals s’utilitzen en nombroses aplicacions, com a 

seguretat en davant els furts en botigues o per detectar moviments d’animals. El cas dels sistemes 

acústics, en comptes d’emetre un codi per radiofreqüència, emeten un senyal acústic a través d’un 

element piezoelèctric.  

Per al Guanay II, s’ha adquirit un sistema de localització activa de la companyia Sonotronics [76]. En 

concret, el kit Mantrak (figura 84, A), el qual consta dels següents elements: 

- USR-08 Receiver 

- DH-4 Directional Hydrophone 

- Waterproof Pelican Case 

- External Speaker and Cable 

- Headphones 

A més, s’han adquirit tres transmissors (Figura 84, B), cada un d’ells emet un codi concret a una 

freqüència específica.  
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Figura  84: A) Mantrak tracking kit. B) Pinger Transmitter 

D’aquesta manera, mitjançant el receptor i l’hidròfon direccional i col·locant un transmissor al AUV, 

es pot saber a on es troba el vehicle en cas d’emergència. Aquest dispositiu doncs, és molt important 

com a element de seguretat, ja que permet localitzar el vehicle a una distància de fins a 1 km i 

durant 48 mesos (autonomia del transmissor).   
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CAPÍTOL 7. SISTEMES D’AJUSTS DE LA FLOTABILITAT 

En el capítol set es presenten les diferents modificacions realitzades a l’estructura del Guanay II. 

Aquestes modificacions són essencialment en la flotabilitat i el trimat, aspectes claus en la navegació 

del vehicle. 

7.1 INTRODUCCIÓ 

Un punt òptim de flotabilitat en aquests tipus de vehicles és molt necessari, degut en gran part al 

seu funcionament. El Guanay II, tal i com s’ha comentat, ha sigut dissenyat per navegar per 

superfície i realitzar unes immersions verticals en determinats punts. Per fer aquestes immersions 

utilitza un pistó electró-mecànic per agafar 1.5 litres d’aigua, i d’aquesta manera, variar la seva 

densitat. Per tant, s’ha de tenir una flotabilitat lleugerament positiva per navegar per superfície però 

que es pugi compensar amb el pistó electró-mecànic.  

La flotabilitat però pot variar en funció dels aspectes del medi. Degut a les variacions en la salinitat 

l’aigua del Mar Mediterrani, l’aigua d’un canal o l’aigua del Mar Menor no tenen la mateixa densitat. 

Això fa que segons el tipus de prova a realitzar s’hagi de reajustar la flotabilitat del vehicle. Un altre 

aspecte que pot fer variar la flotabilitat requerida és la instrumentació que es necessita incorporar. 

Aquests instruments poden donar flotabilitat positiva o negativa, per tant, s’ha de tenir un sistema 

fàcil per poder-ho ajustar. Per acabar, també és necessari poder adequar el centre de masses del 

vehicle perquè la inclinació en que navega l’AUV sigui la correcte. Cal tenir en compte que el centre 

de masses pot variar en funció als ajustos de flotabilitat que s’hagin hagut de realitzar prèviament.  

La primera versió del Guanay II es va realitzar amb unes espumes de baixa densitat estàndard (figura 

85), les quals no eren pensades per treballar al medi marí i molt menys a altes profunditats. Van 

servir només per poder verificar en una primera instància el funcionament de l’AUV. Com es pot 

veure, es van dividir en tres blocs, un per a cada extrem del vehicle (A i C) i un pel mig (B). 

 

 

Figura  85: Mòdols de flotabilitat realitzats amb espuma de baixa densitat estàndard. A) proa, B) centre i C) 

popa. 

 

 

A B C 
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7.2 DISSENY DE LA FLOTABILITAT 

El volum total del vehicle és de 0.0805966 m3, el qual s’ha obtingut a partir d’un model en 3D del 

vehicle amb el programa SolidWorks. També es van pesar els diferents elements de l’AUV, amb un 

pes total de 95 kg. Amb aquestes dades i coneixent la densitat de l’aigua salada (1025 kg/m3) i la 

densitat de l’espuma utilitzada, es pot obtenir el volum d’espuma necessària a partir de la formula 

7.3, [77]. L’espuma que s’ha escollit és de poliuretà dur tipus H130, amb una densitat de 130 kg/m3 i 

amb la capacitat d’aguantar profunditats de fins a 85 metres sense deformar-se. Aleshores, podem 

calcular el volum d’espuma a partir de la equació 6.1. 

                          (7.1) 

                   (7.2) 

   
       

     
    (7.3) 

               (7.4) 

On  e és la densitat de l’espuma,  a és la densitat de l’aigua, Ve el volum de l’espuma, Vc el volum del 

cos y mc la massa del cos (en aquest cas el cos es refereix al vehicle Guanay II). 

El volum d’espuma requerit és d’aproximadament 0.014 m3. Els blocs d’espumes es van dissenyar 

seguint la geometria hidrodinàmica del casc del Guanay II, obtenint d’aquesta manera un encaix 

òptim. Es van construir 3 blocs principals, igual que en el cas de les espumes lleugeres. Un per la 

proa de 0.0011 m3, un en el centre de 0.00458 m3 i un per la popa de 0.01132 m3, figura 86 (a,b i c, 

respectivament). Per altra banda, es va fabricar un bloc central addicional de 0.00458 m3 com 

espuma extra per poder incorporar un payload de 4 kg al vehicle (pes a l’aigua). Seguint l’equació 

6.3, s’obté un payload de 4.1 kg. 

 

 

Figura  86: Mòdols d'espuma de poliuretà dur tipus H130. A) proa, B) centre i C) popa. 
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7.3 SISTEMA DE TRIMAT 

El sistema de trimat ha de permetre moure i poder variar un determinat pes, longitudinalment al 

vehicle. D’aquesta manera, poder ajustar el grau d’inclinació del vehicle i la seva densitat. Per a 

aquest fi, s’ha optat per un sistema lineal de lliscament, el qual consta d’un carril d’alumini i d’un 

carro que es desplaça per sobre. Aquest carro té un ajust manual, i mitjançant una plataforma pre-

foradada, si poden addicionar els pesos d’ajust necessaris. Tot el sistema és de la companyia Igus 

[78], en concret s’ha escollit el model DryLin® W [78] (figura 87). 

 

Figura  87: Sistema de guia lineal i fixació manual DryLin®W d’Igus 

Aquest sistema de guia lineal s’ha col·locat a la part inferior del vehicle per reduir el centre de 

gravetat i per tant, augmentar l’estabilitat. I també s’ha afegit just al centre d’equilibri per obtenir un 

major ranc en l’ajust de la inclinació.  La guia té una amplitud de 5 cm i una longitud de 50 cm. A 

part, en el carro s’hi poden fixar diferents instruments -gràcies a una plataforma amb diferents 

forats-, com per exemple un CTD.  

7.4 RESULTATS OBTINGUTS 

Tan els mòdols de flotabilitat com el sistema de trimat s’han pogut provar en diferents entorns. Per 

exemple: en piscines d’aigua salada, al Canal Olímpic de Castelldefels o al Mar Mediterrani. Aquestes 

proves han servit per poder veure el bon funcionament dels sistemes. També han permès 

comprovar la facilitat a l’hora d’instal·lar els mòdols d’espuma i d’ajustar la inclinació amb el 

moviment del carro. A la figura 88, es pot observar una imatge amb la posició dels mòdols d’espuma 

i del sistema de trimat en el vehicle. 

 

Figura  88: Disposició dels mòduls de flotabilitat i del sistema de trimat en el vehicle Guanay II 
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CAPÍTOL 8. PROVES DE CAMP 

Com s’ha anat dient en els diferents capítols, s’han realitzat vàries proves de camp per anar validant 

els models i dissenys. En aquest capítol es presentaran aquestes proves de camp. Bàsicament, proves 

realitzades en piscines, en el Mar Mediterrani i en el canal olímpic de Castelldefels. Prèviament, s’han 

realitzat altres proves en piscina, en aquest capítol però, només es comentaran les que han servit per 

provar les millores presentades en la present tesis de màster. 

8.1 MAR MENOR I MAR MEDITERRANI 

Del 2 al 5 de novembre de 2011 es va dur a terme el primer experiment multi AUV a Espanya, 

realitzat a Cartagena [79]. Durant aquests dies, es pretenia estudiar l’intercanvi d’aigua entre el Mar 

Menor i el Mar Mediterrani. Dins els diferents AUV que van intervenir en l’estudi, va participar el 

vehicle Guanay II. Això va permetre provar per primer cop el vehicle,  en una missió real i durant els 

quatre dies en que va durar l’experiment. Durant tots aquests dies, es van poder observar punts 

forts del vehicle però també mancances i millores que s’havien d’introduir, tal i com s’ha comentat 

en la introducció del present treball. Figura 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes proves van ser les primeres que es van fer a mar obert amb el vehicle, fet que va permetre 

posar a prova tot el sistema. Un dels primers aspectes que es va poder constatar, va ser la necessitat 

d’un sistema més robust i més fàcil de fer servir, tan a l’aigua com a fora. A més, també es va 

observar que es podia millorar la caixa de comunicacions, l’ús d’un sistema més fàcil per carregar les 

bateries, una millor connexió amb el PC104 per poder depurar el programa i descarregar tota la 

informació, entre d’altres. Molts d’aquests inconvenients s’han pogut solucionar i s’han exposat en 

aquest projecte. 

  

Figura  89: Fotografies del Guanay II durant l'experiment realitzat a Cartagena 
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8.2 PISCINES 

El 24 de juliol del 2012 es van realitzar una sèrie de proves en una piscina d’aigua salada. Aquestes 

proves van servir sobretot, per validar i ajustar la flotabilitat nova. A més, va ser una primera prova 

que va permetre observar les millores introduïdes en la comunicació WiFi i la caixa GUI. Figura 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les proves de la piscina van servir per poder ajustar i comprovar el correcte funcionament dels nous 

mòduls de flotabilitat. Al tractar-se d’una piscina d’aigua salada, permetia tenir una densitat pròxima 

a la del mar. També va ser molt útil per realitzar petites immersions (fins a 2 m de profunditat) i així, 

verificar el sistema d’immersió amb el pistó. Per altra banda, es va comprovar la facilitat i la rapidesa 

a l’hora de muntar tot el dispositiu de comunicació i control del vehicle, gràcies a la nova caixa de 

comunicacions. I a través de la comunicació WiFi, es van descarregar fàcilment les dades que va 

guardar el vehicle durant la prova, amb aquest encara a l’aigua. Finalment, va ser molt útil la prova 

del comandament -que substituïa l’anterior joystick-, el qual permet un control més intuïtiu i fàcil, i 

sense la necessitar de tenir una base on recolzar-s’hi. 

No obstant, aquesta piscina és de dimensions reduïdes. Això fa que no es puguin realitzar 

recorreguts significatius, a partir dels quals es puguin extreure dades rellevants. Així doncs, es va 

buscar un altre entorn de proves per poder realitzar desplaçaments més grans amb el vehicle i 

d’aquesta manera, comprovar la seva dinàmica.  

Figura  90: fotografies del Guanay II en la prova que es va realitzar a la piscina d'aigua salada 



[Guanay II, Aportacions realitzades al AUV]93 

   

8.3 CANAL OLÍMPIC DE CASTELLDEFELS 

El dia 5 de desembre de 2012 es va realitzar una prova al canal olímpic de Catalunya, situat a 

Castelldefels. Aquest canal d’aigua salada és un emplaçament molt bo per realitzar proves amb el 

vehicle degut a les seves característiques. Es tracta d’un canal artificial d’aigua salada de 1200 

metres per 120 metres, amb una profunditat màxima de 5 metres.  Figura 91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest test ha sigut l’últim que s’ha dut a terme i ha servit per validar tots els sistemes realitzats: la 

comunicació WiFi, el driver en pont en H dels motors laterals, la caixa de comunicacions, la 

connexió/desconnexió de les bateries per RF, les millores en el software, etc.   

Gràcies a les característiques del canal olímpic (amb baixes corrents i per tant, amb baixes 

pertorbacions) s’ha pogut provar el radi de gir del vehicle, fent una comparativa entre el mètode 

antic de gir (utilitzant només un motor lateral en directe) i el mètode nou (utilitzant un motor lateral 

en directe i l’altre motor lateral en inversa). I amb tot, s’ha observat una gran millora en els radis de 

gir, tal i com s’ha explicat a l’apartat 5.7.  

Per altra banda, també ha permès realitzar diferents trajectòries a diferents potències de proporció, 

i així poder validar el model matemàtic del vehicle. 

  

Figura  91: Fotografies del Guanay II en la prova realitzada al Canal Olímpic de Catalunya, situat a 

Castelldefels 
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CAPÍTOL 9. CONCLUSIONS  

En el present treball de tesi de màster en enginyeria electrònica, s’han realitzat diferents millores i 

desenvolupat noves aportacions al vehicle autònom submarí Guanay II. S’ha treballat en diferents 

àmbits de l’enginyeria electrònica, com l’electrònica de potència, les comunicacions o el control. 

També s’ha hagut de treballar en altres disciplines de l’enginyeria degut a la naturalesa del projecte, 

com per exemple a l’hora de calcular i ajustar la flotabilitat. Per altra banda, cada nou disseny s’ha 

pogut provar i verificar, tan en proves de laboratori com en proves de camp. 

Les aportacions s’han centrat en els següents aspectes: 

 La incorporació i modificació de diferents sistemes per obtenir un vehicle més operatiu, més 

segur, amb més garanties i amb una millor experiència d’usuari.  

 

 Millorar diferents aspectes del software.  

 

 Millorar el sistema de comunicació amb el vehicle. 

 

 Millorar el sistema de control de l’energia. 

 

 Millorar el radi de gir del vehicle. 

 

 Introduir nous instruments a bord. 

 

 Introduir i millorar elements de flotabilitat i trimat 

 

 Per últim, la realització de diferents proves de camp. 

A l’inici del projecte es tenia com a primer objectiu perfeccionar el funcionament general del vehicle 

i millorar, en temps, esforç i complexitat, el desplegament del vehicle al mar. Per aquests motiu, 

gran part del projecte està centrat en aquest àmbit, redissenyant el software, la caixa de 

comunicacions, la incorporació d’una xarxa WiFi, etc. Per altra banda, també s’ha millorat la 

maniobrabilitat del vehicle, incorporant un control bidireccional pels motors laterals de direcció. Per 

acabar, s’ha realitzat una primera aproximació a un sistema de navegació basat en un INS de baix 

cost assistit per GPS, utilitzant un filtre de Kalman. En aquest cas, els resultats preliminars fan pensar 

que aquest sistema inercial de baix cost, no es òptim per aquest propòsit, ja que necessita un 

interval entre punts GPS molt petit.  

Així doncs, en general s’han assolit els diferents objectius del projecte, obtenint així una valoració 

positiva d’aquest. També ha servit per treballar, dissenyar, desenvolupar i provar diferents 

coneixements adquirits durant el màster d’electrònica. Tot això, en un projecte real, dins el grup 

d’investigació SARTI de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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