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ANALIZA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO
POJAZDU G£ÊBINOWEGO
W CELU MODYFIKACJI JEGO UK£ADU ZASILANIA
Streszczenie. W artykule przedstawiono system wykrywania obiektów technicznych, przeznaczony do badañ g³êbokowodnych, z pojazdem g³êbinowym o nazwie KRAB  nonikiem
aparatury. Omówiono charakterystykê systemu i uwarunkowania techniczne dotycz¹ce jego
bilansu energetycznego. Rozwa¿ania te stanowi¹ podstawê do optymalizacji uk³adu zasilaj¹cego pod k¹tem wprowadzenia nowych alternatywnych róde³ zasilania. Pozwoli to na minimalizacjê przekroju kabli zasilaj¹cych wchodz¹cych w sk³ad kabloliny ³¹cz¹cej pojazd g³êbinowy ze stacj¹ kontroli.
S³owa kluczowe: pojazd g³êbinowy, ROV, system energetyczny pojazdu g³êbinowego, uk³ad
zasilania.

WSTÊP
Nieodzowny postêp wiedzy dotycz¹cy rodowiska naturalnego stawia przed zespo³ami badawczymi nowe wyzwania. W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zosta³ zbudowany system wykrywania obiektów technicznych (SWOT), g³ównie z myl¹ o monitoringu strefy przydennej Morza Ba³tyckiego
oraz akwenów ródl¹dowych, ale przydatny równie¿ dla realizacji innych zadañ, w tym
monitoringu kad³ubów jednostek p³ywaj¹cych i ich uk³adów napêdowych. W sk³ad
systemu wchodzi pojazd g³êbinowy typu ROV (ang. remotely operated vehicle)  bezza³ogowy, zdalnie sterowany pojazd g³êbinowy KRAB (rys. 1).
Celem niniejszego opracowania jest analiza uwarunkowañ technicznych dotycz¹cych bilansu energetycznego systemu oraz okrelenie mo¿liwoci wprowadzenia nowych dodatkowych róde³ zasilania w postaci baterii szybko³aduj¹cych kondensatorów Ultracap. Pozytywna ocena wprowadzonego rozwi¹zania pozwoli³aby na minimalizacjê przekroju przewodów zasilaj¹cych znajduj¹cych siê w kablolinie, a tym samym
zmniejszenie przekroju poprzecznego samej kabloliny, co wp³ywa z kolei na zmniejszenie oporu i polepszenie w³aciwoci manewrowych pojazdu g³êbinowego, zw³aszcza
w warunkach du¿ych g³êbokoci i pracy w pr¹dzie wodnym [2].
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Rys. 1. Pojazd g³êbinowy KRAB przygotowany do badañ i w toni wodnej

UWARUNKOWANIA ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
PRZEZ POJAZDY TYPU ROV
Pojazdy typu ROV zasilane s¹ energi¹ dostarczan¹ za porednictwem kabloliny
³¹cz¹cej pojazd ze stacj¹ kontroli. Przekroje kabli zasilaj¹cych obliczane s¹ przy uwzglêdnieniu maksymalnego zapotrzebowanie na energiê, czyli przy pe³nej mocy pêdników
pojazdu, ca³kowitym owietleniu i funkcjonowaniu wszystkich pozosta³ych odbiorników. Takie podejcie do zagadnienia prowadzi do przewymiarowania tych przekrojów
w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. W artykule
zaprezentowano pomys³ stworzenia energetycznego buforu w postaci kondensatorów
systemu Ultracap, który w momencie zapotrzebowania na energiê poni¿ej wartoci
rednich by³by ³adowany, natomiast pobory szczytowe pr¹du ( powy¿ej redniej) by³yby z tego systemu uzupe³niane.
System Ultracap jest jednym z nowoczesnych systemów przechowywania energii.
Ten zoptymalizowany system jest obecnie wykorzystywany miêdzy innymi w wielu
nowoczesnych hybrydowych wersjach pojazdów samochodowych. Kondensatory te
znacz¹co ró¿ni¹ siê od innych klasycznych metod przechowywania energii takich jak
akumulatory. Potrzebuj¹ zdecydowanie mniej miejsca na przechowanie tej samej iloci
energii, s¹ bardziej wydajne i niezawodne, mog¹ przechowaæ wiêcej energii. Poza tym,
dziêki eliminacji wszelkich ruchomych czêci ich obs³uga jest znacznie ³atwiejsza. Nowy
system wyró¿nia siê m.in. drastycznym ograniczeniem strat przechowywanej energii,
a dziêki ulepszonemu systemowi ch³odzenia, tak¿e znacznym wyd³u¿eniem ¿ywotnoci. W sk³ad proponowanej modyfikacji wchodzi³aby równie¿ jednostka steruj¹ca pozwalaj¹ca na optymaln¹ gospodarkê energi¹ elektryczn¹ dostarczan¹ za porednictwem
kabloliny do pojazdu typu ROV.
W artykule skupiono siê na oszacowaniu wartoci rednich zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹ w trakcie wykonywania wybranych zadañ przez pojazd typu ROV.
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Poniewa¿ pojazdy typu ROV pe³ni¹ g³ównie rolê pojazdów inspekcyjnych, skoncentrowano siê na trzech rodzajach zadañ realizowanych w warunkach laboratoryjnych: zanurzanie/wynurzanie, ruch na sta³ej g³êbokoci i monitoring ciany basenu, symuluj¹cych odpowiednio: monitoring nóg platform wiertniczych, monitoring ruroci¹gów podmorskich oraz monitoring nabrze¿y i konstrukcji oceanotechnicznych np. poszycia
statków [3].

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SWOT
System sk³ada siê z dwóch obiektów:
 pojazdu g³êbinowego KRAB, bêd¹cego nonikiem aparatury,
 mobilnego stanowiska sterowniczo-badawczego do zasilania i kontroli pojazdu.
Pojazd g³êbinowy KRAB wyposa¿ony jest w ramê, która stanowi przestrzenn¹ konstrukcjê zabezpieczaj¹c¹ uk³ady funkcjonalne pojazdu przed uszkodzeniami. Wyposa¿enie umieszczone jest w pojemnikach cinieniowych. Podobne pojemniki zosta³y zastosowane jako modu³y wypornociowe. W pojedzie zamontowano urz¹dzenia zasilane energi¹ elektryczn¹ wyszczególnione w tabeli 1. Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie mocy pojazdu wynosi 2217,1 W.
Ze wzglêdu na projektowe ograniczenie obszaru penetracji wód Ba³tyku do jego
strefy przybrze¿nej, g³êbokoæ robocza pojazdu wynosi 150 m. Prêdkoæ postêpow¹
wynosz¹c¹ 1,5 m/s zapewniaj¹ dwa pêdniki wzd³u¿ne generuj¹ce napór 135,97 N. Pojazd
posiada równie¿ dwa pêdniki poprzeczne generuj¹ce sumaryczny napór na praw¹ burtê
92,21 N, na lew¹ burtê za 42,46 N. Silniki te umo¿liwiaj¹ równie¿ obrót pojazdu z
prêdkoci¹ do 30 °/s. Pêdnik pionowy usytuowany centralnie generuje si³ê naporu w
dó³ 40,42 N oraz w górê 21,73 N i zapewnia odpowiednio maksymaln¹ prêdkoæ zanurzania 0,2235 m/s i wynurzania 0,205 m/s. Charakterystyki ruchowe pojazdu przedstawione zosta³y na rysunku 2.
Tabela 1. Zestawienie urz¹dzeñ pojazdu KRAB i ich mocy
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Rys. 2. Charakterystyki ruchu pojazdu KRAB: a) L = f(t), ruch wzd³u¿ny i poprzeczny,
b) L = f(t), ruch pionowy, c) alfa = f(t), ruch po okrêgu, d) stanowisko rejestracji danych;
oznaczenia: L  droga, alfa  k¹t obrotu, t  czas

MODYFIKACJA SYSTEMU SWOT DLA POTRZEB REJESTRACJI
DANYCH POMIAROWYCH I SYGNA£ÓW STERUJ¥CYCH
Koniecznoæ modyfikacji systemu SWOT wynika z potrzeby rejestracji danych
pomiarowych i sygna³ów steruj¹cych niezbêdnych do okrelenia chwilowych wartoci
mocy wymaganych podczas wykonywania przez pojazd okrelonych zadañ.
W celu identyfikacji uk³adu sterowania na zasadzie ledzenia (SPAY) pomiêdzy
g³ówn¹ konsolê sterowania i panel sterowania rêcznego wstawiono skrzynkê rozdzielcz¹,
do której pod³¹czono wielokana³owy uk³ad pomiarowy pozwalaj¹cy na rejestracjê zmian
napiêcia sygna³ów steruj¹cych pêdnikami poziomymi, pêdnikiem pionowym, pêdnikami poprzecznymi odpowiadaj¹cymi za obrót i przesuniêcie pojazdu w p³aszczynie poziomej, napiêcia generowanego przez czujnik g³êbokoci oraz czasu. Schemat uk³adu
przedstawiono na rysunku 3.
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Rejestracja ta odbywa siê w trakcie realizacji przez pojazd poszczególnych zadañ
mo¿liwych do przeprowadzenia w basenie dowiadczalnym WTM (zanurzanie/wynurzanie, ruch na sta³ej g³êbokoci i monitoring ciany basenu). Ruch pojazdu po okrelonej trajektorii realizowany jest przez operatora steruj¹cego pojazdem na podstawie
obrazu z kamery wizyjnej zainstalowanej w pojedzie. Zebrane w ten sposób próbki
pomiarowe s³u¿¹ do okrelenia zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ przez g³ówne
odbiorniki tej energii.
Parametry basenu pozwalaj¹ na realizacjê nastêpuj¹cych przebiegów:
l zanurzanie i wynurzanie (góra/dó³, dó³/góra)
x = 0,
1,5 < z < 3,5,
l ruch na sta³ej g³êbokoci
0 < x < 2,
z = 3,5,
l monitoring ciany basenu
1,5 < z < 3,5,
gdzie: x [m]  zmienna po d³ugoci basenu; z [m]  zmienna po g³êbokoci basenu.
Rejestracja ta odbywa siê w trakcie realizacji przez pojazd poszczególnych zadañ
mo¿liwych do przeprowadzenia w basenie dowiadczalnym WTM (zanurzanie/wynurzanie, ruch na sta³ej g³êbokoci i monitoring ciany basenu). Ruch pojazdu po okrelonej trajektorii realizowany jest przez operatora steruj¹cego pojazdem na podstawie
obrazu z kamery wizyjnej zainstalowanej w pojedzie. Zebrane w ten sposób próbki
pomiarowe s³u¿¹ do okrelenia zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ przez g³ówne
odbiorniki tej energii.

Rys. 3. Schemat uk³adu pomiarowego do rejestracji wielkoci sygna³ów steruj¹cych
poszczególnych pêdników pojazdu [4]
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UK£AD POMIAROWY
Uk³ad rejestracji danych pomiarowych powsta³ na bazie rozproszonego uk³adu automatyki ADAM 4000 firmy Adventech. Uk³ad ten konfigurowany jest z modu³ów automatyki o ró¿nym przeznaczeniu, po³¹czonych za porednictwem magistrali szeregowej RS485 z konwerterem RS485/RS232 pozwalaj¹cym na wspó³pracê systemu z
komputerem klasy PC w oparciu o oprogramowanie ADAM View. W systemie wykorzystywanym dla potrzeb badañ zastosowano modu³ wejæ analogowych ADAM4017+. Modu³ ten zosta³ sprzêgniêty z komputerem klasy PC za porednictwem konwertera ADAM 4520, [4].

ANALIZA PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH POJAZDU W
ZADANIACH PODWODNYCH
W trakcie ruchu pojazdu po okrelonej trajektorii zosta³y zarejestrowane parametry
sygna³ów steruj¹cych poszczególnych pêdników w funkcji czasu (rys. 4, 5, 6) [1].
Zwa¿ywszy na fakt, ¿e charakterystyki poszczególnych pêdników w zakresie ich normalnej pracy (do 95% obci¹¿enia) maj¹ przebieg prostoliniowy, mo¿na przyj¹æ, ¿e charakterystyka zapotrzebowania mocy bêdzie mia³a równie¿ taki przebieg.
Na podstawie wykresów na rysunkach 46 okrelono rednie wartoci napiêcia
steruj¹cego dla poszczególnych pêdników pojazdu KRAB (tab. 2). Wartoci rednich
sygna³ów steruj¹cych podano w voltach i procentach wartoci sygna³u steruj¹cego
wynosz¹cego maksymalnie 10 V. Jak wynika z tabeli rednie wartoci sygna³ów steruj¹cych w realizowanych przez pojazd zadaniach nie przekraczaj¹ wartoci 75%.
Do dalszej analizy przyjêto ich najwy¿sz¹ wartoæ na poziomie 75%.

Oznaczenia: time  czas, valtage  napiêcie, horizontal  horyzontalny, vertical  pionowy, lateral
rotation  obrót boczny, lateral shift  przesuniêcie boczne

Rys. 4. Wykres zmian sygna³ów steruj¹cych [V] dla poszczególnych pêdników pojazdu
KRAB podczas zanurzania [1]
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Oznaczenia: jak na rys. 4.

Rys. 5. Wykres zmian sygna³ów steruj¹cych [V] dla poszczególnych pêdników pojazdu
KRAB podczas ruchu na sta³ej g³êbokoci [1]

Oznaczenia: jak na rys. 4.

Rys. 6. Wykres zmian sygna³ów steruj¹cych [V] dla poszczególnych pêdników pojazdu
KRAB podczas monitoringu ciany basenu [1]
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Tabela 2. rednie wartoci sygna³ów steruj¹cych pêdników pojazdu KRAB w realizowanych zadaniach podwodnych
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ANALIZA PARAMETRÓW KABLOLINY POJAZDU KRAB
Analiza parametrów kabloliny dla konwencjonalnego uk³adu zasilania

W uk³adzie konwencjonalnym (indywidualnym) przesy³ energii elektrycznej do poszczególnych g³ównych odbiorników pojazdu KRAB (pêdniki, owietlenie) odbywa siê
za porednictwem 6 par kabli o przekroju 0,75 mm2. rednica kabloliny wynosi 22 mm,
co powoduje, ¿e przy wykorzystaniu ca³ej jej d³ugoci wynosz¹cej 150 m manewrowanie pojazdem jest utrudnione, szczególnie w warunkach pracy w pr¹dzie i przy du¿ym
falowaniu.
Przepisy PRS w przypadku zasilania pr¹dem sta³ym odbiorników si³owych dopuszczaj¹ spadek napiêcia na poziomie 7% i okrelaj¹ mo¿liwoæ wyliczenia tego spadku na podstawie wzoru (1) lub programu obliczeniowego, [5]:
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(1)

gdzie: In  pr¹d znamionowy [A],
l  d³ugoæ kabla [m],
d  konduktywnoæ, dla miedzi 58 [S·m/mm2],
Un  napiêcie znamionowe [V],
s  przekrój kabla zasilaj¹cego [mm2].
Tak obliczony przekrój kabli zasilaj¹cych poszczególne pêdniki i owietlenie pojazdu KRAB przy maksymalnym (300W) poborze mocy wynosi 0,42 mm2 , dla mocy
przesy³anej na poziomie 250 W  0,35 mm2, a dla mocy 200 W tylko 0,280 mm2, co
oznacza, ¿e parametry kabloliny s¹ znacznie przewymiarowane. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e pêdniki podczas wykonywania przez pojazd okrelonych analizowanych zadañ
pracuj¹ w zakresie rednich lub ma³ych obci¹¿eñ, wiêc przyjêty dopuszczalny na pod-
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stawie przepisów PRS 7% spadek napiêcia praktycznie nie wystêpuje. Bior¹c to pod
uwagê, po skorygowaniu rednic przewodów, mo¿liwie jest zmniejszenie gruboci kabloliny do 1820 mm bez ograniczenia parametrów funkcjonalnych pojazdu.
Analiza parametrów kabloliny dla zitegrowanego uk³adu zasilania

Uk³ad zitegrowany bazuje na przes³aniu ze stacji nawodnej do pojazdu podwodnego
energii elektrycznej, która nastêpnie rozdzielana jest na poszczególne odbiorniki.
Sygna³y steruj¹ce dla poszczególnych odbiorników przesy³ane s¹ ³¹czem RS lub wiat³owodem. W takim wypadku zak³adaj¹c sumaryczne zapotrzebowanie mocy na przyjêtym poziomie 2217 W, dla spadku napiêcia wynosz¹cym 5,4%, przekrój pary przewodów wynosi³by 4 mm2. Dla porównania, przy przekroju przewodu wynosz¹cej
2,5 mm2 spadek napiêcia bêdzie wynosi³ 8,7%.
Rozwi¹zanie to daje mo¿liwoæ zastosowania w uk³adzie zasilaj¹cym systemu
Ultracap. Uk³ad ten funkcjonuj¹cy za porednictwem jednostki steruj¹cej pozwala³by
na uzupe³nienie brakuj¹cej energii elektrycznej, natomiast w przypadku jej nadwy¿ki
(np. przy pracy pêdników na obni¿onych parametrach) na jego ³adowanie.
Zak³adaj¹c, ¿e uk³ad zasilania pojazdu standardowo bêdzie pracowa³ przy obci¹¿eniu wynosz¹cym 75 % obci¹¿enia maksymalnego czyli 1662 W, a ewentualne niedobory mocy bêd¹ uzupe³niane z systemu Ultracap, przewody zasilaj¹ce powinny mieæ przekrój 2,5 mm2 (wyliczenie na podstawie programu PRS [5]). Dla tego przekroju spadek
napiêcia wyniesie 6,5%. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, gruboæ kabloliny mo¿na by³o
by zmniejszyæ do 1416 mm bez ograniczania parametrów funkcjonalnych pojazdu.
W tym wypadku jednak czêæ uk³adu sterowania oraz bateriê kondensatorów systemu
Ultracap nale¿a³oby umieciæ w pojedzie g³êbinowym.

PODSUMOWANIE
Odpowiednia gospodarka energi¹ zasilaj¹c¹ pojazd g³êbinowy typu ROV mo¿e prowadziæ do znacznego zmniejszenia przekroju poprzecznego kabloliny. Niezbêdna jest
dok³adn¹ analiza zadañ realizowanych przez pojazd. W warunkach laboratoryjnych lub
poligonowych mo¿liwa jest stosunkowo dok³adna ocena zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹ przez systemy funkcjonalne pojazdu. Na tej podstawie mo¿na przeprowadziæ optymalizacjê gruboci poszczególnych kabli wchodz¹cych w sk³ad kabloliny, co
mo¿e staæ siê równie¿ podstaw¹ do wprowadzenia dodatkowych nowoczesnych rozwi¹zañ wspomagaj¹cych takich jak system Ultracap.
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ANALYSIS OF UNDERWATER VEHICLE POWER SYSTEM
AIMING AT ITS MODIFICATION
Summary
Underwater system of detecting technical objects is presented in the article. The system
contains a deepwater carrier of apparatus named KRAB. Characteristics and technical conditions referring to his energy balance is discussed. Presented analysis is a base for optimization of energy supply system aiming at application a new alternative energy source. It makes
possible to minimize a cross-section of energy supply cables in umbilical connecting the
vehicle and control station.
Keywords: underwater vehicle, ROV, power system of ROV, energy supply system.
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