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1. Descrierea stiintiflca cu punerea in evidenta a rezultatelor etapei anuale ~i gradul de 
realizare a obiectivelor. 

1.1 Scopul si obiectivele proiectului 

Proiectul EROVMUS i~i propune sa creeze o interfata imbunatatita pentru pilotii ROV 
(vehicul operat de la distanta), pentru a permite efectuarea de lansari facile si eficiente ale ROV in 
misiunile legate de identificarea/localizarea munitiilor subacvatice neexplodate, esuate pe fundul 
marii. Aceasta va include atat crearea unei platforme multioperationale echipata cu o serie de 
senzori, cat ~i solutii pentru imbunatatirea software. Activitatile propuse sunt legate de 
imbunatatirea navigatiei, introducerea de rutine de identificare autonome, precum ~i de tehnologii 
performante de preluare a imaginilor. 

Inforrnatiile obtinute de la mai multi senzori vor fi suprapuse pentru a produce un echivalent 
al afisajului principal standard (Heads Up Display - HUD) pentru pilot, reducand numarul de 
afisaje, ceea ce este necesar pentru o operare eficienta. in plus, vor fi analizate solutii pentru 
implementarea tehnologiei de realitate virtuala (VR), care permit utilizarea afisajelor virtuale si 
combinarea imaginilor de la mai multe camere video, pentru a crea un singur afisaj virtual mare 
pentru imbunatatirea identificarii munitiei. 

Proiectul va dezvolta, testa si optimiza o gama de instrumente si va aborda interoperabilitatea 
acestora cu mai multe modele si marci de ROV-uri existente. Acest lucru va crea o potentiala gama 
de produse care ar putea fi implementate si de alti producatori de echipamente ROV. 

Scopul proiectului este de a eficientiza misiunile ROV in zonele afectate de munita 
neexplodata, esuata, prin optimizarea interfetei de operare pentru pilotii ROV. Aceasta include atat 
solutii software, cat si hardware care integreaza informatii de la mai multi senzori intr-o singura 
vizualizare ~i ofera capacitate de procesare a imaginilor on line, pentru a permite pilotilor ROV sa 
identifice munitia si starea acesteia in timp real. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 



- dezvoltarea unei noi platforme multisenzori pentru operatiunile ROV in zonele cu rnunitie 
esuata, prin combinarea imaginilor produse de sonarul de scanare circular, eel frontal si de la 
multiplele camere video cu o corectie in timp real a imaginii, precum si iluminare non-coaxiala; 

- fumizarea unei imagini combinate a datelor de navigatie cu tintele din inspectia acustica, 
ca realitate augmentata pentru pilotul ROV; 

- dezvoltarea unui mediu de realitate virtuala pentru pilotul ROV, in care sa fie disponibila 
utilizarea tuturor echipamentelor multisenzori, fara o matrice mare de afisare; 

- dezvoltarea algoritmilor de control hibrid pentru controlul ROV pe baza modelelor fizice 
rezultate din datele de la senzori si imbunatatit cu modele de tip "cutie neagra" parametrizate prin 
invatarea din date istorice. 

Rezultatul proiectului are un potential atat pentru imbunatatirea stadiului tehnicii actuale, cat 
si pentru crearea de noi locuri de munca si imbunatatirea competitivitatii europene in sectorul 
tehnologiei subacvatice. 

Proiectul este coordonat de 10-P AN (Institutul de Oceanologie al Academiei Po lone de 
Stiinta, iar alaturi de INCD GeoEcoMar, ceilalti parteneri sunt atat organizatii de cercetare precum 
Clausthal University of Technology (CUTEC), Germania si Flanders Marine Institute (VLIZ), 
Belgia, cat si companii de stat ~i private precum Port of Ostende (Belgia), dotOcean (Belgia), 
OceanTech (Polonia) ~i Q.VIREC (Germania). 

1.2 Importanta proiectului in contextul actual din nord-vestul Marii Negre 

in momentul scrierii propunerii de proiect, rezultatul final, respectiv imbunatatirea 
capacitatii vehiculelor subacvatice dirijate de la distanta de a identifica rnunitia neexplodata si de 
a fumiza informatii in timp real despre starea acesteia, era considerat a avea o aplicabilitate mai 
mare in special in Marea Baltica si in Marea Nordului. Din nefericire, situatia din vestul Marii 
Negre de dupa invazia Ucrainei de catre Rusia inceputa in 24 februarie 2022, creaza oportunitati 
noi pentru aplicarea rezultatelor proiectului in nord-vestul Marii Negre si, implicit, in apele 
platoului continental romanesc. Deci, cu atat mai mult acest proiect devine foarte important pentru 
Romania, in contextul luptelor purtate in jurul insulei Serpilor situata la o distanta foarte mica de 
granita maritima Romania- Ucraina. 

Imbunatatirea perforrnatelor ROV-ului detinut de INCD GeoEcoMar va face posibila o 
manipulare precisa a posibilei munitii neexplodate din partea nordica a selfului rominesc. Pilotii 
care opereaza ROV-ul vor controla mai usor navigatia subacvatica pentru a se apropia de obiectele 
detectate prin determinari prealabile acustice si magnetometrice. Ei vor folosi in plus sonare ~i 
altimetre cu aspect frontal, pentru a se apropia usor de obiect, fara a perturba sedimentele, care ar 
putea fi poluate cu agenti chimici (CWA) sau produse de degradare cancerigene ai explozivilor si, 
de asemenea, sa evite perturbarea obiectului in sine. Cand va fi atins intervalul vizual, pilotul va 
putea inregistra imagini optice precise ale obiectului investigat, chiar si in conditiile unei intensitati 



luminoase 'in coloana de apa foarte scazute din zona de influenta a penei de apa dulce, turbida a 
Dunarii. 

1.3 Rolul ~i activitatea INCD GeoEcoMar an cadrul proiectului 
Desi durata acestui proiect este de 36 de !uni, INCD GeoEcoMar 'i~i va derula activitatile 

repartizate in 31 !uni, respectiv pe perioada O 1.06.2022 - 31.12.2024. in conformitate cu contractul 
286/2022, aceasta perioada de implementare a proiectului este impartita in trei etape, dupa cum 
urmeaza: 

Etapa 1 (01.06.2022 - 30.12.2022) - Identificarea capabilitatilor tehnice existente in 
vederea imbunatatirii tehnologiei de operare si manevrare a ROV prin integrarea 
senzorilor si dezvoltarea modului de control subacvatic A YB 

Etapa 2 (02.01.2023 - 29.12.2023) - Integrarea fizica a senzorilor multipli si testarea 
sistemului de control autonom al ROV 

Etapa 3 (01.01.2024 - 31.12.2024) - Finalizarea dezvoltarii interfetei pentru ROV, 
testarea si calibrarea sistemelor 

in cadrul celor trei etape de implementarea a proiectului, INCD GeoEcoMar este implicat 'in 
urmatoarele activitati: 

Coordonare si Administrare (durata activitatii Ol.06.2022-31.12.2024) 

Integrarea senzorilor multipli pe ROV (durata activitatii 01.06.2022- 31.12.2023) 

Dezvoltarea sistemului de control autonom al ROV-ului bazat pe sarcini (durata 
activitatii O 1.06.2022- 31.12.2023) 

Testarea si calibrarea sistemelor dezvoltate implementate pe ROV (durata activitatii 
01.01.203- 31.12.2024) 

Procesarea ~i integrarea datelor (durata activitatii Ol.01.2024-31.12.2024). 

INCD GeoEcoMar a desfasurat in cadrul Etapei 1, trei activitati principale, dintre care doua 
cu caracter strict tehnic care vor continua si se vor finaliza in Etapa 2 (anul 2023), iar a treia de 
diseminare ~i management care se va finaliza odata cu proiectul (2024). Cele trei activitati sunt: 

A.1.1. Integrarea senzorilor multipli pe ROV; 

A.1.2 Dezvoltarea sistemului de control autonom al ROV-ului bazat pe sarcini; 

A.1.3 Coordonare ~i administrare. 

Rezultatele ce se preconizeaza a se atinge la finalul etapei 1 de implementare a proiectului 
sunt urmatoarele: 

dezvoltarea unui hub subacvatic pentru a colecta date de la senzori ~i a le transmite prin 
Ethernet folosind o pereche de fire din cablul ombilical, prin modemuri digitale; 



dezvoltarea unei unitati de punte capabila sa primeasca semnalele si sale transmita catre 
centrul de procesare a datelor de la bordul unei nave; 

compilarea unui algoritm automat pentru navigarea ROV-ului. 

Intr-o prirna faza echipa INCD GeoEcoMar a instalat ~i pus in functiune sistemul ROV 
Vector 5, apartinand GeoEcoMar, pentru testarea capacitatilor functionale, depistarea anumitor 
disfunctionalitati ~i evaluarea nivelului de interventie pentru remedierea acestora, foarte 
importante pentru ambele activitati A 1.1 si A 1.2. Insa, inainte de punerea in functiune a 
echipamentului a fost necesara o verificare ~i intretinere de rutina a diferitelor parti componenete. 
Astfel, pe langa curatarea echipamentului, o importanta deosebita a fost acordata verificarii si 
reconditionarii mufelor de contact care datorita vechimii lor si uneori a conditiilor vitrege de 
depozitare a echipamentului pot suferi degradari ce pot cauza diferite tipuri de disfunctionalitati 
sau uneori chiar nefuctionarea completa a intregului echipament. De asemenea, a fost testat si 
reconditionat, acolo unde a fost cazul, ~i cablul ombilical de transmisie de date ce face legatura 
intre partea submersa a echipamentului ~i partea de pe punte din centrul operational, deoarece mici 
degradari, uneori mascate, ale acestuia pot genera disfunctionalitati a intregului echipament. 

in cadrul activitatiii A 1.1, dupa instalarea si punerea in functiune a sistemului ROV au fost 
efectuate teste de functionare in diferite conditii de operabilitate pentru evaluarea capacitatilor de 
operare. Odata cu aceste teste au fost verificati parametrii de telemetrie ai sistemelor componente 
pentru evaluarea nivelului de operabilitate si ale eventualelor disfunctionalitati ale anumitor 
componente (senzori, cabluri, unitatea de punte). Pe baza acestor parametrii telemetrici au fost 
identificate unele neconcordante pentru functionarea optima a senzorului de presiune si a 
senzorului magnetic. 

in urma acestor constatari au fost efectuate operatii de intretinere ~i reconditionare a acestora. 
Astfel, senzorul de presiune, care este un senzor foarte important ce permite vizualizarea cat mai 
precisa a adancimii la care se afla sistemul ROV in timpul misiunilor de investigare subacvatica, 
a fost curatat ~i reconditionat dupa care au fost efectuate operatii de recalibrare a acestuia prin 
meniul de service disponibil in software-ul de operare. In urma testelor experimentale a anumitor 
parametrii de configurare si recalibrare, acest senzor a fost readus in conditiile optime de 
function are. 

De asemenea, senzorul magnetic, care sta la baza capacitatilor de navigabilitate ~i orientare 
din timpul misiunilor de investigatii subacvatice, a fost supus unor operatii de intretinere si 
reconfigurare a parametrilor de calibrare disponibile in meniul de service a soft-ului de operare, 
iar in urma testelor efectuate ulterior a fost constatata readucerea acestuia in parametrii optimi de 
function are. 

in luna noiembrie 2022, s-au realizat verificari si testari de functionalitate a senzorilor de 
presiune si a celui magnetic ai sistemului ROV, totodata identificandu-se si calculandu-se ~i 
parametrii de calibrare ai acestora. 



In cadrul pachetului de lucru WP 1- Introducerea de senzori multipli pe ROV, coordonat de 
firma OceanTech din Polonia, rolul INCD GeoEcoMar, prin realizarea activitatii A 1.1, este de a 
contribui la realizarea interfetei pentru fluxul de date de la ROV Vector 5. in cadrul activitdtii 
A.1.1, membrii echipei INCD GeoEcoMar au realizat, dupa o analiza prealabila asupra 
capacitatilor de operare si o evaluare a posibilitatilor de implementare a noilor tehnologii, o 
documentare privind identificarea noilor categorii si tipuri de senzori cu potential de implementare 
Ill sistemul ROV existent. Impreuna cu parteneri din proiect, s-a luat in discutie introducerea unor 
senzori noi (altimetru, batimetrie, 3D sonar, turbiditate, CTD) atat pe ROV-ul Vector 5 al INCD 
GeoEcoMar, cat si pe ROV-ul Saab SeEye Falcon, apartinand IO-PAN. 

in vederea dezvoltarii hub-ului subacvatic pentru colectarea datelor de la ROV, echipa INCD 
GeoEcoMar a contribuit, pe langa optimizarea senzorilor existenti ~i propunerea de noi senzori 
care sa fie integrati pe ROV si la dezvoltarea unui sistem de iluminat subacvatic, capabil sa fie 
pozitionat de ROV in jurul obiectului investigat, pentru a asigura sursa de lumina care nu este in 
concordanta cu camera. Senzorii dezvoltati, sistemul de iluminat si hub-ul subacvatic pentru 
procesarea semnalului vor fi integrate fie direct pe ROV, fie pe un cadru separat atasat robotului 
(skid-box), designul fiind optimizat pentru a oferi un draft minim si pentru a minimiza obstacolele 
pentru navigatie si numarul conexiunilor la ROV. 

INCD GeoEcoMar nu are expertiza necesara dezvoltarii practice a acestui hub, contribuind 
doar cu partea de documentare, propunerea unor senzori (in functie de specificul zonei de studiu 
din Marea Neagra), precum si verificarea, intretinerea, remedierea unor probleme aparute la ROV 
ul Vector 5 legate de senzorii existenti, sistemul de iluminare co-axial, precum si de colectarea de 
date de la acestia ~i transmiterea lor 'in flux utilizand Ethernet, folosind o pereche de fire in 
ombilical, prin modemurile digitale. Integrarea fizica a senzorilor, dezvoltarea sistemului de 
iluminare co-axial, etc. se va realiza sub coordonarea inginerilor la de OceanTech si CUTEC in 
2023 (inclusiv cu participarea cercetatorilor de la INCD GeoEcoMar). Pentru aceasta s-a convenit 
ca specialisti ai OceanTech si alti parteneri sa realizeze aceasta integrare fizica a senzorilor la 
bordul navei Mare Nigrum in 2023, existand si posibilitatea testarii acestui hub subacvatic in 
cadrul unei expeditii ce se va desfasura in cadrul unui alt proiect. Avand in vedere toate acestea, 
INCD GeoEcoMar si-a indeplinit in proportie de 100 % obiectivele aferente acestei activitati din 
cadrul etapei 1. 

Activitatea A.1.2, ca si activitatea A 1.1, a avut ca punct de plecare verificarea si testarea 
functionalitatii ROV-ului Vector 5. Ca ~i in activitatea A 1.1, rolul GeoEcoMar este unul 
consulativ, de a contribui cu expertiza de piloti ROV la dezvoltarea unei unitati de punte capabila 
sa primeasca semnalele si sa le transmita catre centrul de procesare a datelor de la bordul navei, 
precum si la compilarea unui algoritm automat pentru navigarea ROV-ului, in particular ROV-ul 
Vector 5. Aceasta activitate este cuprinsa in pachetul de lucru WP 4 al proiectului - , coordonat de 
DotOcean (Belgia), firma specializata in dezvoltarea modulelor autonome A YB. 

in cadrul acestei activitati, cercetatori INCD GeoEcoMar au identificat echipamentele 
compatibile existente pe piata necesare pentru dezvoltarea unitatii de punte de distribuire a datelor 



catre centrul de procesare a datelor de la bordul navei. De asemenea, au fost investigate schemele 
grafice ale circuitelor ectronice ale ROV-ului Vector 5 in vederea identificarii porturilor libere la 
care pot fi atasate si conectate noile echipamente si sisteme ce vor fi dezvoltate. Toate aceste 
informatii obtinute in cadrul acestei activitati de catre INCD GeoEcoMar au fost transmise 
coordonatorului WP 4 in vederea dezvoltarii modului de control subacvativAYB pentru ROV-ul 
Vector 5. 

Contributia INCD GeoEcoMar la dezvoltarea unui algoritm automat pentru navigarea ROV 
ului a constat in identificarea strategiilor de cautare a obiectelor scufundate si/sau ingropate in 
stratul superficial de sedimente, pe baza experientei in operarea ROV-ului a unor cercetatori ai 
GeoEcoMar (dornnii SorinBalan ~i Adrian Teaca), dobandite in alte misiuni. Experienta 
cercetatorilor GeoEcoMar va contribui la predefinirea unor scenarii ce vor fi implementate de catre 
algoritmul de control dezvoltat. De asemenea, cercetatorii GeoEcoMar au contribuit cu furnizarea 
unor date/informatii referitoare la conditiile de mediu din zona de lucru din Marea Negra, acestea 
fiind utile in definirea conditiilor de mediu pentru testarea si simularea functionarii modulului ce 
se va realiza in 2023 de catre DotOcean. 

INCD GeoEcoMar si-a lndeplinit in proportie de I 00 % obiectivele aferente acestei activitati 
din cadrul etapei 1. 

ActivitateaA.1.3 acuprins mai multe sub-activitati atat de management, cat si de diseminare. 
Din aceasta din urma categorie, cea mai importanta a fost organizarea unei sesiuni de o zi de 
training 'in vederea initierii unor cercetatori, studenti in pilotarea ROV-ului. Sesiunea de training 
s-a desfasurat la bordul navei de cercetare Mare Nigrum, sub coordonarea d-lui Balan Sorin, 
membru al echipei INCD GeoEcoMar de implementare a proiectului cu o vasta experienta in 
pilotajul ROV (detinator al certificatului de pilot ROV). La aceasta sesiune au participat cercetatori 
(INCDM Grigore Antipa), cu expertize in diverse domenii, dar ~i studenti ai Universitatii Maritime 
Constanta (UMC). Sedinta de training a cuprins atat o parte teoretica, referitoare la descrierea 
ROV-ui, a partilor componente, mod de operare, precum ~i a avantajelor utilizarii sale (cartare 
habitate bentale, deseuri marine, etc). Aceasta parte teoretica a fost urmata de o dernonstratie 
practica in acvatoriul portului Constanta, cursantii fiind initiati in pilotarea acestui echipament. 
Lista participantilor la acest curs este anexata acestui raport. 

Referitor la managementul proiectului, cea mai importanta activitate se refera la participarea 
la sedinta de deschidere a proiectului (SCI) care a avut Joe in perioada 22-23 septembrie 2022, la 
Sopot, Polonia. Au participat din partea INCD GeoEcoMar, dornnii Dan Vasiliu, Sorin Balan si 
Adrian Teaca. in cadrul acestei sedinte, dupa prezentarea tuturor membrilor echipei proiectului, s 
a discutat fiecare pachet de lucru 'in parte, convenindu-se asupra activitatilor comune ce se vor 
realiza 'in primul an de implementare al proiectului. Reprezentantii INCD GeoEcoMar, au 
prezentat in cadrul WPS (Testarea ~i calibrarea) planul de desfasurare al expeditiei ce va fi 
organizata in Marea Neagra, 'in primavara anului 2024. De asemenea s-au discutat chestiuni 
urgente legate de managementul proiectului (realizarea primelor doua livrabile ale proiectului), 
componenta comitetului director al proiectului, precum ~i cand si unde va fi organizata urmatoarea 



sedinta a Comitetului Director. S-a stabilit, de comun acord, ca urmatoarea sedinta a Comitetului 
Director sa fie organizata in toamna anului 2023, la Constanta. Referitor la data inceperii 
proiectului, s-a convenit de comun acord ca aceasta sa fie 01.07.2022, chiar daca INCD 
GeoEcoMar a semnat conntractul cu Autoritatea Contractanta (UEFISCDI) in 01.06.2022, cand a 
si inceput activitatile sale in cadrul proiectului. Agenda si lista de participanti la sedinta de 
deschidere a proiectului sunt anexate acestui raport. 

Pentru aceasta perioada au fost planificate realizarea si :finalizarea a doua livrabile, respectiv 
Consortium Agreement (termen de finalizare - septembrie 2022) si Advisoy Board (termen de 
finalizare - decembrie 2022). Primul livrabil a fost :finalizat, Consortium Agreement fiind semnat 
de catre toti parteneri, in timp de al do ilea livrabil este in curs de finalizare, dupa ce a fost agreata 
componenta Comitetului Cosultativ. Au mai rarnas de stabilit, impreuna cu membrii Comitetului 
Consultativ, mici detalii referitoare la atributiile lor, dar pana la sfarsitul lunii decembrie 2022 se 
preconizeaza ca acest livrabil va fi finalizat. 

Obiectivele propuse a se realiza in cadrul activitatii A 1.3 au fost indeplinite 'in proportie de 
100%. 

2. Un sumar al progresului (livrabile realizate, indicatori de rezultat, diseminarea 
rezultatelor, justificare diferente, daca e cazul); 

Avand in vedere perioada relativ scurta dintre startul proiectului (01.06.2022 pentru INCD 
Geo Eco Mar, respectiv O 1.07.2022 pentru restul partenerilor) si :finalul etapei 1, nurnarul 
livrabilelor ce trebuie finalizate pana la sfarsitul anului 2022 este de doar doua, ambele asociate 
activitatii A 1.3. Pentru perioada de raportare (iunie - decembrie 2022) nu a fost preconizat a se 
indeplini niciun Milestone (Punct de control). Cele doua livrabile sunt Livrabile prevazute a se 
realiza in 2022: 

Livrabilil D.6.1 ,,Consortium Agreemeent" - :finalizat in septembrie 2022. Responsabil 
pentru realizarea si :finalizarea a cestui Livrabil a fost coordonatorul proiectului - IO-PAN. 
Acest Livrabil a constat in :finalizarea ~i semnarea de catre toti partenerii a Consortium 
Agreement, stabilirea termenilor cooperarii in cadrul proiectului, protectiei drepturilor de 
Propietate Intelectuala ~i colaborarii viiitoare. 

Livrabilul D.6.2 ,,Advisory Board" cu termen de :finalizare decembrie 2022, este intr-o 
mica intarziere, dar foarte probabil pana la :finele anului 2022 va :fi :finalizat. Responsabil 
de finalizarea acestui livrabil este coordonatorul proiectului, IO-PAN, iar scopul acestui 
livrabil este de a realiza lista membrilor Advisory Board, desemnarea functiilor si 
atributiilor acestora. 

Pentru celelalte doua activitati strict tehnice, Al.I ~i Al.2, la care INCD GeoEcoMar a 
contribuit pregatind ROV-ul Vector 5 pentru dezvoltarea hub-ului subacvatic care sa colecteze 
datele de la senzori si sa le transmita prin Ethernet, identificand noi senzori ce pot fi integrati pe 



ROY (in conditiile specifice zonei de vest a Marii Negre) si realizand interfata pentru fluxul de 
date de la ROY, precum si pentru dezvoltarea unitatii de punte capabila sa primeasca semnale si 
sa le transmita catre centrul de procesare, prin dezvoltarea modulului de control subacvatic, 
primele livrabile vor fi realizate 111 2023. 

Referitor la diseminare, poate fi mentionata in aceasta categorie organizarea unui Curs de 
initiere in operarea ROV, curs ce a fost organizat de INCD GeoEcoMar la bordul navei de 
cercetare Mare Nigrum, in acvatoriul portului Constanta. La acest curs au participat un numar de 
13 persoane, cercetatori din cadrul INCDM Grigore Antipa, Constanta, precum si studenti si 
masteranzi ai Universitatii Maritime Constanta. 

Referitor la sumele cheltuite in perioada de raportare, a fost necesara a realocare din bugetul 
dedicat achizitionarii materialelor si logisticii atat catre categoria cheltuielilor de personal, cat si 
catre categoria deplasari, Cheltuielile pentru materiale si logistica (in vederea asigurarii bunei 
functionalitati a sistemului ROY si pregatirii acestuia pentru experimente in conditii de laborator 
si testarea pe teren) au fost mai mici decat s-a estimat initial, astfel incat diferenta a fost realocata 
catre cheltuieli de personal (salari plus transport). 

3. Un rezumat executiv al activitatilor realizate in perioada de implementare 
(max. 1 pag.). Acesta poate fi publicat de catre Autoritatea Contractanta in pagina web a 
com petitiei, 

Scopul proiectului EROVMUS este de a eficientiza misiunile ROY in zonele afectate de 
munita neexplodata, esuata, prin optimizarea interfetei de operare pentru pilotii ROY. Aceasta 
include atat solutii software, cat si hardware care integreaza informatii de la mai multi senzori intr 
o singura vizualizare si ofera capacitate de procesare a imaginilor on line, pentru a permite pilotilor 
ROY sa identifice munitia si starea acesteia in timp real. INCD GeoEcomar participa in cadrul 
acestui proiect cu ROV-ul propriu, model Vector 5, pe care, cu ajutorul celorlalti parteneri, ii va 
imbunatati din punct de vedere al navigatiei, al colectarii si transmiterii datelor de la senzori, 
precum si prin introducerea de rutine de identificare autonome si tehnologii performante de 
preluare a imaginilor. 

In etapa I de derulare a proiectului, INCD GeoEcomar a participat la trei activitati, astfel: 

1.1 Integrarea senzorilor multipli pe ROY 

in cadrul acestei activitati au fost efectuate teste de functionare a ROV-ului in diferite 
conditii de operabilitate pentru evaluarea capacitatilor de operare. Au fost verificati de asemenea 
parametrii de telemetrie ai sistemelor componente pentru evaluarea nivelului de operabilitate si ale 
eventualelor disfunctionalitati ale anumitor componente. Pe baza acestor parametrii telemetrici au 
fost identificate unele neconcordante pentru functionarea optima a senzorilor de presiune si a celui 
magnetic, care ulterior au fost remediate. In noiembrie 2022, s-au realizat verificari si testari de 
functionalitate a senzorilor de presiune si magnetic, calculandu-se parametrii de calibrare. 



1.2 Dezvoltarea sistemului de control autonom al ROV-ului bazat pe sarcini 

In cadrul acestei activitati, cercetatori INCD GeoEcoMar au identificat echipamentele 
compatibile pentru dezvoltarea unitatii de punte de distribuire a datelor catre centrul de procesare 
a datelor de la bordul navei. De asemenea, au fost investigate schemele grafice ale circuitelor 
ectronice ale ROV-ului in vederea identificarii porturilor libere la care pot fi atasate si conectate 
noile echipamente si sisteme dezvoltate. Aceste informatii au fost transmise coordonatorului WP 
4 ln vederea dezvoltarii modului de control subacvativA YB pentru ROY Vector 5. 

De asemenea, INCD GeoEcoMar a contribuit la dezvoltarea unui algoritm automat pentru 
navigarea ROV-ului, prin identificarea, pe baza experientei in operarea ROV-ului, a strategiilor de 
cautare a obiectelor scufundate si/sau ingropate in stratul superficial de sedimente. Experienta 
cercetatorilor GeoEcoMarva contribui la predefinirea unor scenarii ce vor fi implementate de catre 
algoritmul de control dezvoltat. 

1.3 Coordonare si administrare 

INCD GeoEcomar a organizat un Curs de initiere in operarea ROV-ului, cu participarea a 
13 cursanti, provenind de la INCDM Grigore Antipa si UMC Constanta. Cursul s-a desfasurat in 
septembrie 2022, la bordul navei Mare Nigrum, in portul Constanta. De asemenea, in cadrul acestei 
activitati, trei dintre membrii echipei GeoEcoMar au participat la intalnirea de deschidere a 
proiectului (Kickoff Meeting) desfasurata in sptembrie 2022 la Sopot, Polonia. 

Pe parcursul acestei etape, INCD GeoEcoMar a participat la realizarea a doua livrabile, 
respectiv D 6.1 - Consortium Agreement ~i D 6.2 - Advisory Board. 

Director Proiect, 
Dan-Lucian Vasiliu 


