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Abstract

Aquaculture food production grows faster than other ma-
jor food production sectors, and in the Faroe Islands,
salmon accounts for nearly half of the countries export
value. In order to to keep up width the global trend, fish-
farming in the Faroe Islands has moved from sheltered
locations, to more exposed farming sites. Understanding
the behaviour of fish-farming equipment and their inhab-
itants at exposed sites is important for ensuring fish wel-
fare, and by extension, profits. Measurement equipment
and methods make used today make it difficult to obtain
an accurate description of the cage and the fish distribu-
tion and movement, since the cages are very large and
in exposed sites are subject to large deflections and de-
formations. Typical Sonars have a comparatively high
range, compared to optical cameras, but lack the abil-
ity to measure in different direction. Multibeam sonars
allow for spatial information of its surroundings to be
gathered, but suffer from side-lobe interference at dis-
tances longer than the distance to large surfaces, such as
the water surface. This issue, can largely be mitigated
by using multiple multibeam sonars, running in a multi-
static configuration. The aim of this project is to develop
a multistatic multibeam system and methods to collect
and extract spatial information about the extent of the
cage, and the distribution of the biomass within. These
methods can be used to get a better understanding of the
behaviour of fish farming equipment and its inhabitants.

Motivatión

Vegna størri framleiðslu hevur alingin í Føroyum flutt seg
út á meira harðbalin økir, og sannlíkt fer henda stevna
at halda fram. Á harðbalnum økjum eru høgar aldur og
hart rák. Fyri at tryggja vælferðina á alilaksi er tað sera
týdningarmikið at skilja, hvussu aliútgerðin og borgarar
hennara uppføra seg.

Mátiútgerð og hættir, ið verða brúktir í dag, hava ymiskar
veikleikar. Til dømis verða trýstmátarar nýttir at síggja,
hvussu alinótin stendur, men hesir vísa frástøðuna til
vatnskorpuna, og ikki hvar teir eru. Ekkolodd verða nýtt
til at síggja, hvussu djúpt fiskurin stendur í nótini. Tó
sæst fiskurin bert, tá hann stendur í stráluni.

Hvat er eitt ekkolodd

Eitt ekkolodd er einans ein hátalari, sum eisini kann brúkast
sum mikrofon, bundin í eina skipan, ið kann gera eina
ljóðbylgju og máta orkuna í ljóðinum, sum kemur aftur.

Ein ekkoloddsmáting verður gjørd við, at hátalarin ger eitt
ljóð, og byrjar samstundis at máta ljóðstyrkina av bak-
sláttrinum. Tíðin og styrkin av baksláttrinum verður skrásett,
og út frá hesum úrslitunum ber m.a. til at síggja frástøðuna til
botn, strukturar og fisk. Harafturat ber til at meta um lívvekt
á torvum, sum standa í ekkoloddstráluni. Harumframt ber
til at máta lutfalsligu ferðina ímillum ekkoloddið og lutin, ið
bakslátturin stavar frá.

Hvat er eitt fleirstrálað
ekkolodd
Um fleiri ekkolodd verða sett saman í eina skipan, ið kann
stýra hvørjum einstøkum ekkoloddi, ber til at stýra hvønn
veg strálan peikar.

Til dømis, um fleiri ekkolodd eru á einari linju, og øll gera
eina máting í senn, peikar strálan vinkulrætt á linjuna, sum
ekkoloddini standa á. Um ekkoloddini í staðin ikki máta heilt
í senn, men heldur við eini lítlari seinking í mun til hvørt
annað, so verður strálan vend. Longdin á seinkingini, avger
hvussu nógv strálan vendir, og um raðfylgjan verður vend so
vendur strálan í mótsettu ætt.

Hvørjir fyrimunir eru við
fleiri ekkoloddum
Um fleiri ekkolodd eru sett soleiðis, at tey hava umskarandi
mátiøki, ber til at økja um neyvleikan á mátingunum í tí
umskerandi mátiøkinum.

Harumframt ber til at økja um samlaða mátiøkið í ein so
stóran mun, at tað umfatar økir, ið hvørki ekkolodd einsamalt
røkkur til. Hetta kann gerast við, at hvørt ekkolodd lurtar eftir
ljóðinum frá hinum

Frá dátum til vitan

Fleirstrálað ekkolodd framleiða ómetaliga stórar
mongdir av dáta, meðan einastandandi dátur siga lítið
um veruligu viðurskifini í aliringinum. Fyri at taka
út vitan úr heilt stórum dátumongdum kann Machine
Learning nýtast. Ein av uppgávunum hjá Machine
Learning-rokniframferðini í hesi verkætlanini verður
at eyðmerkja og fylgja lutum í mátiøkinum. Til hesa
uppgávu verða væntadi teldugjørd Neural Networks
nýtt.

Eisini kann Machine Learning vera við til at betra um
ymisk viðurskifti, ið eru viðkomandi fyri mátingina.
Millum annað kunnu líkningar setast upp fyri at bøta
um mátigóðskuna, við at eitt nú minka um óynskt ljóð.
Eisni ber til at seta líkningar upp fyri at meta um,
hvussu minni orka á mátingini ávirkar mátigóðskuna.
Óljóðið ávirkar eisini fiskavælferðina

Endamál

Endamálið við verkætlanini er, at kanna um og hvussu
føst, fleirstrálað ekkolodd verða nýtt í alivinnuni.
Summi av økjunum, ið væntandi verða viðgjørd,
eru:

Deilmál

•Kanna krøvini fyri eina ekkolodds-skipan, ið skal
kunna máta umhvørvið nær einum alibrúki.

•Kanna eignleikan hjá Machine Learning-
rokniframferð at økja um neyvleikan av mátingum.

•Kanna avviging millum orku á máting ímóti
mátineyvleika

•Menna skipan, ið kann eyðmerkja og fylgja lu-
tunum mátiøkinum eru, m.a. nót, søkkringur og
fiskur.
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