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Minirobot subacvatic
de observare și cercetare
Vehicul submersibil telecomadat, destinat operațiunilor de
recunoaștere și monitorizare, cu posibilitate de intervenție rapidă

CARACTERISTICILE INTERFEŢEI GRAFICE
care asigură controlul minirobotului subacvatic

Minirobot subacvatic de OBSERVARE ȘI CERCETARE telecomandat prin cablu - ROV
••Soluţie modernă şi avantajoasă pentru supravegherea şi explorarea mediului subacvatic, minirobotul UTI

Comandă de la
pupitrul de comandă

Vizualizarea
stării
motoarelor

Vizualizarea
înregistrărilor

Zoom
până la 20X

Vizualizarea busolei
pentru determinarea
direcţiei de deplasare

Cronometrarea
intervenţiei

Setările senzorilor
direct din aplicaţie

Alarme referitoare
la adâncime
și temperatură

permite inspecția obiectivelor aflate sub apă.
••Preia operațiunile pregătitoare periculoase ale scafandrilor.
••Înregistrează datele privind misiunea și permite analiza complexă a acestora
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ȘI APĂRARE

MEDIULUI

••Inspectează sistemele de

••Furnizează asistență în

••Supraveghează activitatea

comunicaţii submarine.

cazul coliziunilor navale și al

scafandrilor aflați în misiune.

••Furnizează informații referitoare

scufundărilor/eșuărilor navelor.

••Furnizează informații asupra

la zonele în care urmează să fie

••Permite localizarea de obiecte sau

vietăților din mediul marin.

instalate conducte, cabluri şi/sau

persoane înecate, aflate sub apă.

••Verifică și supraveghează

aparatură subacvatică.

••Ajută la recuperarea corpurilor

rezervele de apă potabilă

••Inspectează carena navelor.

persoanelor înecate.

de suprafață.

••Aspectează traseele conductelor

••Asigură suport în operațiunile

••Recoltează probe pentru

de pe fundul apei.

de inspecţie vamală.

medicină legală.

••Permite monitorizarea lucrărilor

••Asigură suport în operațiuni

••Poate fi folosit în operațiuni de

hidrotehnice: picioare de pod, baraje,

de localizare și de neutralizare a

speologie şi arheologie subacvatică.

diguri, amenajări portuare.

minelor marine și fluviale.

••Detectează sursele de

••Inspectează zona imersată și

••Strânge informaţii şi desfăşoară

poluare subacvatică.

sistemele de fixare ale platformelor

cercetări operative.

de foraj marin.

••Permite cercetarea epavelor

••Permite amplasarea de

ambarcaţiunilor scufundate.

senzori pentru măsurători de
calitatea a mediului.
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SPECIFICAȚII TEHNICE

MINISUBMARIN

Sistemul subacvatic are o structură modulară şi este compus din:

Lungime

750 mm

Lăţime

420 mm

Înălţime

350 mm

Masă în aer

30 kg

Viteza de deplasare pe orizontală

0 - 2 nd

Viteza de deplasare pe vericală

10 m/min

••flotoare

Poate naviga în curenţi de

1 nd (0,5 m/s)

••sursă de iluminare (LED-uri de putere)

Adâncimea maximă de operare

50 m

Autonomie funcţională

min. 2 ore

Lungimea cablului de legătură

150 m

Tensiunea de alimentare

220 V c.a.

Temperatura de funcţionare în apă

0 – 25° C

••aplicație software dedicată pentru comanda și controlul sistemului

Temperatura de funcţionare pentru echipamentul de la suprafaţă

0 – 40° C

C. Accesorii

SISTEM TV DE SUPRAVEGHERE

A. Modulul submersibil
••structură-cadru cu elemente de lestare
••module de comandă şi execuţie
••sondă ultrason
••pilot automat
••motoare electrice pentru propulsie în plan orizontal şi vertical
••cameră TV color, cu circuit închis

••senzori (adâncime, direcţie, temperatură)
B. Consolă de comandă
••joystick-uri şi comutatoare
••sistem de alimentare şi distribuţie a energiei electrice
••calculator cu DVR

••manipulator
••pointer laser pentru scalare
••senzori pentru monitorizarea parametrilor de mediu acvatic
D. Cablu (cordon ombilical)
••cablu cu flotabilitate neutră
••cutie de transport
E. Sursă independentă de energie electrică și accesorii
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Cameră TV

color/alb-negru

Rezoluție

580 linii (color) / 600 linii (alb-negru)

Sistem de iluminare

3 niveluri LED

STRUCTURA MODULULUI SUBMERSIBIL
Ansamblu cameră video

Ansamblu carcasă

Ansamblu etanș care conține camera
video, accesoriile sale și led-urile de
iluminare pentru vizibilitate redusă.

Ansamblu amovibil, realizat din două
semicarcase din fibră de sticlă și
vopsite cu gelcot. Se montează pe
modulul submersibil.

Modulul submersibil este echipat cu cameră video color
și reflector cu 3 trepte de iluminare pentru achiziția de
imagini ale zonelor inspectate.
Deplasarea este asigurată de 4 motoare: 2 de marș
și virare, unul pentru deplasări laterale și unul pentru
imersie și menținere. Deplasarea se poate face de
la suprafață, în regim telecomadat, de la consola de
comandă, sau în regim automat, prin pilotul automat,
care poate menține direcția de deplasare și adâncimea

Ansamblu controlere
Ansamblu etanș care conține
controlerele modulului de navigație
(marș, drift, ascensiune) ale unității
submersibile.

dorite.
Acuratețea deplasării este realizată de echipamentele
navale de bord, girocompas și sonda ultrason.
Senzorii cu care este dotat echipamentul permit
monitorizarea presiunii și a temperaturii apei. Opțional,
modulul permite instalarea de senzori suplimentari
pentru monitorizarea altor parametri de mediu (salinitate,
nivel de oxigen, prezența agenților poluanți etc.)
Pentru efectuarea de intervenții subacvatice, modulul
dispune de braț manipulator telecomandat sau de
clește mecanic.
Consola de comandă permite manevrarea modulului
submersibil, precum și înregistrarea parametrilor de

Motor de imersie și
menținere la adâncime
Motor care realizează scufundarea
modulului submersibil și ascensiunea
în caz de nevoie.

mediu și a imaginilor video ale misiunii, în vederea
analizei ulterioare.
Funcția de autosalvare se activează în cazul
întreruperii accidentale a alimentării cu energie
electrică și este asigurată prin flotabilitatea pozitivă a
modulului submersibil.

Motoare de marș
Ansamblul conține 2 motoare care
asigură deplasarea și virarea modulului.

Ansamblu șasiu

Ansamblu girocompas
Modulul care realizează orientarea în
teren a modulului submersibil.

Realizat din materiale plastice ușoare.
Pe șasiu se montează corpul modulului
submersibil și flotorii suplimentari.

Motor de drift
Motor care asigură manevrabilitatea
laterală a modulului submersibil.
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