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CAPITOLUL I. INTRODUCERE 

 

1.1.Motivația alegerii temei 

 

Una dintre cele mai spectaculoase realizări din punct de vedere științific a reprezentat-o 

cucerirea spațiului cosmic prin lansarea primului satelit artificial, urmată de cucerirea abisurilor 

oceanice, prin exploararea Fosei Marianelor cu ajutorul vehiculelor subacvatice. 

Această ascensiune a științei și a tehnologiei nu a avut drept scop doar dorința de cunoaștere 

și exploatare științifică, ci și interese economice, militare sau politice. Este aproape imposibilă 

realizarea unui satelit folosit pentru telecomunicații sau a unui batiscaf fără ajutorul unei echipe 

formate din specialiști în mecanică, electrotehnică, electronică, construcții aerospațiale sau navale. 

Caracterul multidisciplinar al domeniilor este valabil și în cazul tehnologiilor folosite pentru 

exploatarea mediului marin și a lucrului sub apă.  

Vehiculele subacvatice telecomandate reprezintă, deci, un instrument prețios, uneori poate 

chiar greu de înlocuit în ceea ce privește cercetarea oceanografică românească, folosite în cadrul 

industriei de foraj marin sau pentru alte domenii de activitate legate de mediul subacvatic marin, 

cum ar fi monitorizarea factorilor de mediu. 

Scopul studiului este de a analiza progresele recente în ceea ce privește stabilizarea 

vehiculelor subacvatice neconvenționale  

 

1.2.Dezvoltarea acestei soluții 

 

Dezvoltarea fără prcedent din ultimele trei decenii înregistrată în realizarea construcției 

vehiculelor subacvatice fără echipaj uman și în special a vehiculelor subacvatice telecomandate, 

are la bază un interes mărit, manifestat atât de ramura cercetării științifice cât și de industrie, față 

de mediul submarin plin cu resursele sale aproape inepuizabila, dar și cu părțile sale neexplorate. 

Dezvoltarea masivă a eploatărilor petrolifere pe platformele continentale ale mărilor și 

oceanelor, spre exemplu Marea Nordului sau Golful Mexic, nu ar fi fost posibilă sau ar fi 
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întâmpinat dificultăți și nu ar fi beneficiat de aportul important fără utilizarea unor tehnologii de 

vârf din domeniul tehnologiei explorării subacvatice: vehiculele subacvatice telecomandate. 

 

1.3.Descriere generală 

 

Scopul principal este de stabilire a timpilor necesari vehiculelor subacvatice 

neconvenționale de a intra in imersiune la o adâncime stabilită, acest lucru ținând cont de 

asigurarea funcționării și exploatării lor în condiții de siguranță.  

Folosind programele de specialitate, în cadrul tezei, am realizat simulări privind influența 

factorilor hidrometerologici asupra deplasării, respectiv a stabilizării vehiculelor la o adâncime 

impusă. Pentru determinarea factorilor hidrometeorologici, am realizat simulări experiementale cu 

ajutorul curentometrului VALENPORT Model 108, aflat în custodia Academiei Navale ”Mircea 

cel Bătrân”. Aceste măsurători se regăsesc în Proiectul Științific de Cercetare - Dezvoltare nr. 129 

din Planul Sectorial de Cercetare Dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale, 2019. Datele 

obținute, au fost în continuare implementate în programele de simulare specializate (ANSYS CFD, 

ANSYS AQWA, MATLAB SIMULINK) pentru determinarea stabilizării vehiculului. Pentreu 

realizarea experimentală privind reacția vehiculelor subacvatice, am folosit prototipul vehiculului 

subacvatic telecomandat ARROW-1, din cadrul Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”, precum 

și vehiculul subacvatic autonom ECA A9M aparținând Secției de Scafandri EOD din cadrul 

Divizionului 39 Scafandri de Luptă. Ținând cont de aceste date, ele pot fi introduse în simulatorul 

VMAX PerrySlingsby aparținând firmei GSP Training Center.  

 

1.4.Siguranța și legislația în domeniul subacvatic 

 

Evoluţia rapidă în domeniul explorării, extracţiei de petrol şi gaze naturale, intrarea pe piaţa 

din Romania a unor companii importante în acest domeniu, precum şi intenţia autorităţilor române 

de a dezvolta acest sector vor concura la necesitatea adoptării/elaborării unor prevederi legislative 

care să ţină seamă de necesitatea impunerii unor măsuri de securitate avansate. Aceste măsuri ar 

putea cuprinde şi impunerea obligativităţii companiilor petroliere şi a contractorilor în domeniile 

forajului şi exploatărilor offshore de a-şi asigura perimetrele folosind vehicule subacvatice care să 



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

monitorizeze parametrii legaţi de poluare şi biodiversitate, ale căror date să fie colectate în timp 

real. 

 

1.5.Structura tezei și contribuții aduse 

 

Pentru a acoperi obiectivele propuse, teza de doctorat " Studii și cercetari privind 

controlul și stabilizarea unui vehicul neconventional destinat cercetarii submarine” se 

desfășoară astfel: stadiul documentar, modelări numerice și cercetări experimentale. Pentru 

atingerea obiectivelor propuse, teza a fost structurată pe opt capitole prin care să se pună în 

evidenţă valoarea demersului ştiinţific. 
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CAPITOLUL II. STADIUL ACTUAL ŞI TENDINŢELE DE DEZVOLTARE ALE 

VEHICULELOR SUBACVATICE 

 

2.1. Definiție 

 

Un ROV (Remotely Operated Vehicle) este un sistem submarin non-autonom robotizat. 

Este un vehicul subacvatic telecomandat conceput special pentru activităţi subacvatice aflate în 

general la adâncime mare. Sunt lipsite de ocupanţi şi sunt în general foarte manevrabile, fiind 

operate de către o persoană aflată pe un vapor la suprafaţă. 

 

2.2. Introducere 

 

Vehiculele subacvatice telecomandate sunt destinate observării mediului acvatic (marin, 

fluvial sau lacustru), căutării de obiecte aflate în apă sau pe fund și/sau executării unor lucrări 

subacvatice de complexitate variabilă. 

Consola de control este amplasată pe o ambarcațiune-suport care poate fi o navă de 

suprafață specializată sau nu în efectuarea operațiunilor subacvatice, sau un vehicul submers (ex. 

submarin). 

2.3. Scurt istoric 

 

Oceanul acoperă aproximativ două treimi din pământ și are un mare efect asupra existenței 

viitoare a tuturor ființelor umane. Vehiculele subacvatice marine, inclusiv vehiculele de suprafață 

fără pilot și vehiculele submarine (UUV), ne pot ajuta să înțelegem mai bine problemele marine și 

alte probleme de mediu, să protejăm resursele oceanice ale pământului de poluare și să le folosim 

eficient pentru bunăstarea umană. Primul submarin american a fost numit Turtle. A fost construită 

la Saybrook, Connecticut, în 1775 de către David Bushnell și fratele său, Ezra. Turtle era un 

submarin din lemn în formă de ou, fixat cu ajutorul unor curele de fier. Prima misiune în care a 

fost folosit vehiculul Turtle, a avut loc la New York în 1776, în timpul primului război din istorie 
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în care au fost implicate și submarine. În noiembrie 1879, proiectantul Reverend George W. 

Garrett, este considerat ca fiind primul care a inventat submarinul propulsat, Resurgam.  

Începând cu secolul al XV-lea, vehiculele subacvatice au început să prezinte interes 

pentru știință. În Figura 1. prezintă o pictură a italianului Roberto Valturio (1405- 1475). 

În anii 1980, adică peste mai bine de un deceniu de când au fost pentru prima dată 

foosite, ROV-urile au devenit esențiale deoarece mare parte din necesitățile impuse de 

extinderea platformelor petroliere au depășit posibilitățile oferite de utilizarea scafandrilor. 

De atunci, dezvoltarea industriei ROV a fost accelerată, iar astăzi ROV-urile pot 

performa numeroase sarcini, în numeroase domenii. Sarcinile lor variază de la o simplă 

inspecție a structurilor submarine, conducte și platforme, la conectarea conductelor și 

plasarea sub apă a varietatelor tipuri de aparatură necesare desfășurării activităților in 

mediun subacvatic. 

 

2.4. Avantajele utilizării vehiculelor subacvatice 

 

În continuare, sunt prezentate câteva dintre cele mai importante avantaje  pe care le prezintă 

utilizarea vehiculelor subacvatice telecomandate: 

- Monitorizarea și evaluarea unor entități subacvative civile industriale sau a unor 

capabilități militare proprii ori ale terților;  

- Evitarea lucrului în condiții vitrege din perspectivă umană; 

- Durata relativ mare de lucru indiferent de contițiile de mediu; 

- Deterinarea caracteristicilor de mediu subacvatice ale raioanelor maritime de interes; 

- Monitorizarea rutelor de transport maritim ale flotelor comerciale; 

- Capacitatea de lucru în spații relativ înguste, în ramblee, pe pereți verticali, lângă picioarele 

platformelor de foraj marin, în interiorul epavelor sau sub gheață; 

- Manevrabilitate ridicată datorită dimensiunilor mici; 

- Costul redus al lucrărilor efectuate, comparativ cu folosirea scafandrilor autonomi sau grei, 

sau a submersibilelor cu echipaj uman la bord; 
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2.5. Criterii de clasificare și performanțe 

 

În funcţie de activitate, ROV-urile pot fi numai pentru observaţie sau cercetare şi se numesc 

OBSROV (Observation Remotely Operated Vessel) sau pentru lucru subacvatic cum sunt 

inspecţiile şi expertize marine, intervenţii speciale la platforme marine de foraj sau producţie, 

operaţiuni de construcţii de conducte şi cabluri submarine şi se numesc WROV (Workclass 

Remotely Operated Vessels). Submarinele disponibile pentru acest studiu sunt din această clasă 

Workclass ROV. 

O primă clasificare, ar fi în funcție de destinația vehiculului: 

- Vehicule subacvatice telecomandate folosite pentru observație (culegere de date, inspecție 

submarină); 

- Vehicule subacvatice telecomandate foloite pentru operații/ lucrări sub apă; 

Al doilea criteriu de clasificare ar fi după orizontul de operare în masa apei, și aici 

distingem două mari categorii: 

- Vehicule subacvatice care se deplasează în masa apei; 

- Vehicule subacvatice care se deplasează pe fundul marin. 

Un alt criteriu de clasificare este reprezentat de dispozitivele de lucru cu care vehiculul 

poate fi echipat: 

- Vehicule electrice care utilizează propulsoare și dispozitive de lucru exclusiv electrice 

- Vehicule electro-hidraulice care folosesc propulsoare și dispozitive de lucru acționate 

hidraulic. 

2.5.1. Clasa I - ROV pentru observaţie 

2.5.2. Clasa II - OBSROV cu opţiuni de capacitate utilă 

2.5.3. Clasa III - vehicule capabile de muncă 

2.5.4. Clasa IV - vehicule trase cu vinciuri sau vehicule de fund 

2.5.5. Clasa V - prototipuri şi vehicule în curs de dezvoltare 
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2.6. Aplicații potențiale ale roboților marini 

 

Capacităţile ROV-urile se extind în mod continuu pe măsură ce tehnologiaeste într-o 

continua dezvoltare. Introducerea unor specificaţii îmbunătăţite sau upgradarea celor existente are 

drept scop efiecintizarea pe o scară largă a vehiculelor de tip ROV.  În general, ROV-urile sunt 

folosite pentru o multitudine de operaţiuni care au loc sub apă, din care enumerăm: 

 Mineritul subacvatic – pe fundul mărilor şi al oceanelor lumii există în anumite zone 

depozite de minereuri de interes precum: noduli de mangan, diferite metale rare, chiar 

şi mine de diamante ; 

 Cablaje şi noduri de comunicaţie submarine - investigaţii şi monitorizari 4D în timp real 

ale campurilor petrolifere offshore aglomerate; 

 Industrii auxiliare altor industrii – folosite pentru a monitoriza acţiunea pilelor de 

sucţiune în timpul extragerilor; 

 Investigaţii şi supraveghere instalaţii Jack-up şi Semi-Submersibile - pregătirea şi 

inspectarea platformelor de foraj şi extracţie de acest tip (verificarea picioarelor în ceea 

ce priveşte coroziunea sau defecte mecanice)  

 Suport pentru operaţiuni de foraj şi operaţiuni de finalizare a sondelor – monitorizarea 

operaţiunilor de foraj, instalarea sau dezinstalarea matriţelor sau a prevenitoarelor cu 

bacuri submarine, eliminarea detritusului sau a pietrelor şi a altor obiecte, suport pentru 

mentenanţă şi reparaţii; 

 Comisionarea şi decomisionarea platformelor şi structurilor submarine – dezafectarea 

structurilor, tinând cont de cererile privind siguranţa personalului şi a mediului 

înconjurător, flexibilitate în ceea ce priveşte echipamentele aflate pe mare; 

 Investigaţii geotehnice - prospecţiuni şi inspecţii pentru rutele urmate de conductele 

submarine, toate operaţiunile legate de montajul şi remedierea defectelor în ceea ce 

priveşte construcţiile de conducte şi cablaje submarine, treceri şi sub-treceri de conducte 

şi cabluri, inspecţii post-construcţie, inspecţii de rutină etc; 

 Cablaje submarine – inspecţia rutelor, aşezarea cablurilor, monitorizarea căderii 

cablurilor la montaj peste peisajul submarin, îngroparea cablurilor. 
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 Cercetarea oceanului - prelevarea mostrelor şi inspecţii în ceea ce priveşte viaţa 

submarină şi biodiversitatea . 

 Observarea microhabitatelor subacvatice - monitorizarea rezervaţiilor naturale 

împotriva poluării . 

 Industria nucleară - inspecţii, intervenţii şi decomisionări ale centralelor nucleare aflate 

pe malul mării sau în vecinătate. 

 Inspecţii comerciale - investigaţii în ceea ce priveşte asigurările bunurilor şi recuperarea 

acestora în cazul vaselor scufundate, cargo şi echipamente cu potenţial periculos.  

 Inspecţiile vapoarelor, precum şi ale danelor porturilor, monitorizarea strâmtorilor, 

investigaţii referitoare la securitatea naţională şi altele . 

 

2.6.1. Aplicații militare, de apărare și de securitate costieră 

2.6.2. Aplicații științifice 

2.6.3. Aplicații educaționale 

2.6.4. ROV Comercial 

2.6.5. Industria minieră și petrolieră oceanică 

 

2.7. Condiţii de exploatare şi dispunerea produsului în exploatare 

 

Condițiile de exploatare țin seama de mediul subacvatic în care vehiculul își desfășoară 

activitatea. Luând în considerarea condițiile meteorologice și hidrogeografice în care acesta este 

utilizat, putem conclude că inclusiv mediul impune anumite cerințe constructiv-funcționale 

speciale de operare. Câtiva parametri de operare privind mediul subacvatic în vederea asigurării 

unei funcționabilități optime a vehicului subacvatic telecomandat sunt: 

- Presiunea hidrostatică corespunzătoare imersiunii de lucru; 

- Curenții marini sau fluviali; 

- Temperatura apei; 

- Mediu coroziv datorat salinității apei sau datorat linchidului în care se deplasează; 

- Vizibilitatea redusă; 
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- Posibilitatea de alimentare de la suprafață; 

- Schimbul de date/ recepționarea datelor de la suprafață; 

 

2.8. Stadiul tehnic şi tendinţe pe plan internaţional 

 

Tendința de dezvoltare-cercetare pe plan internațional a vehiculelor subacvatice 

telecomandate este îndreptată înspre următoarele caracteristici: 

- Robustețe – vehiculul trebuie să fie capabil să lucreze într-un mediu ostil (diferențe mari 

de presiune, varianții ale temperaturii, curenți, etc.) 

- Flexibilitate – vehiculul subacvatic telecomandat împreună cu ansamblul cu care este 

interconectat, trebuie să poată executa diferite activități și operații subacvatice, indiferent 

de contițiile de exploatare; 

- Modilaritate – atât vehiculul propriu-zis, cât și sistemul de control trebuie să asigure 

funcționarea în condiții optime a sarcinii de realizat; 

- Specializare – construcția vehiculului trebuie realizată astfel încât acesta să își poată 

îndeplini misiunea într-un domeniu de lucru specializat; 

- Manevrabilitatea – vehiculul subacvatic telecomandat trebuie să fie capabil să execute 

manevrele de translație și rotație în deplină siguranță; 

- Stabilitate – parametrii de mișscare a vehicului trebuie să fie încadrați într-un domeniu de 

toleranță admis de către operator/utilizator. 

 

2.9. Concluzii 

 

Mediul subacvatic este un mediu provocator datorită parametrilor hidrologici ai apelor 

marine și oceanice, precum și datorită radiațiilor nucleare sau de explozie. Acest lucru, face ca 

intervenția umană să nu poată avea loc, astfel că utilizarea unui vehicul subacvatic pentru diferite 

operațiuni se reduce la a fi singura soluție optimă. În cadrul Capitolului II, a fost prezentată evoluția 

vehiculelor subacvatice telecomandate în timp, precum și o clasificare a acestora în funcție de 

destinația vehiculului, orizontul de operare în masa apei și dispozitivele de lucru cu care vehiculul 
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poate fi echipat. Vehiculele subacvatice, pot fi folosite în aplicații militare, de apărare și securitate 

costieră, aplicații științifice, aplicații educaționale, comerciale și în industria minieră și petrolieră 

oceanică. Operarea vehiculului într-un mediu subacvatic impune construcției corpului acestuia 

anumite caracteristici: robustețe, flexibilitate, particularizare, manevrabilitate și stabilitate. 
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CAPITOLUL III. FUNDAMENTELE MIŞCĂRII PE TRAIECTORIE ALE 

VEHICULELOR  

 

3.1. Stabilirea obiectivelor aplicațiilor executate prin intermediul vehiculului subacvatic 

 

Lucrul curent cu ajutorul unui vehicul subavatic telecomandat, în general, ține seama de o 

serie de operațiuni și activități de importanță majoră privind exploatarea acestuia, având în prim 

plan menținerea integrității vehiculului și recuperarea corpului acestuia la sfarșitul activității. 

Aceste operațiuni au drept scop realizarea și reușita sau eșecul misiunii vehiculululi.  

 

3.1.1. Pilotarea vehicului subacvatic 

3.1.2. Misiuni specifice 

 

3.2. Stabilirea variantei constructive optime a vehiculului subacvatic 

 

Studiul efectuat în cadrul lucrării se bazează pe cerințele impuse unui ROV care să opereze 

la litoralul românesc, ținând seama de caracteristicile tehnice și de folosire a acestuia, simulările 

fiind efecuate pe prototipul de vehicul ROV ARROW-1 aflat în custodia Academiei Navale Mircea 

cel Bătrân, Constanța asemănător robotului subacvatic PAP-Mk5, relizat de ECA Group. 

Figura 3.1. ilustrează schematic geometria vehiculului, împreună cu limitele domeniului 

de calcul. Corpul vehicului poate fi împărțit în 3 (trei) secțiuni: secțiunea din prova sub forma unei 

semisfere, corpul propriu-zis al vehiculului sub forma unui cilindru și corpul din pupa reprezentat 

de un cilindru conic. Sistemul de coordonate carteziene 3D folosit în studiu este implementat 

plasând inițial originea coordonatelor în prova vehicului, urmând apoi să fie amplasat de-a lungul 

corpului vehiculului pentru a desena propulsoarele, și în final în pupa pentru desenul aripioarelor. 

Axa OX este luată de-a lungul lungimii vehiculului. Prin urmare, în prima etapă, toate distanțele 

axiale de-a lungul corpului vehiculului sunt calculate în raport cu prova vehiculului.  
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 Figura 3.1.. Geometria vehiculului și limitele domeniului de calcul  

Configurația clasică a unui vehicul subacvatic telecomandat este constituită din 

următoaarele părți componente: 

- Vehiculul subacvatic propriu-zis (ROV) 

- Unitatea de control de la suprafață (UCS – control unit) 

- Sistemul de lansare/recuperare la/del la apă a vehiculului (Lunch & Recovery System 

- LARS) 

- Modulul de transfer (nava-suport sau garajul subacvatic – Theter Management System 

- TMS) 

3.2.1. Cadrul vehiculului 

3.2.2. Flotoarele și balastul 

3.2.3. Sistemul de propulsie 

3.2.4. Sistemul de navigație și poziționare 

3.2.5. Senzorii și instrumentele 

3.2.6. Dispozitive de lucru 

3.2.7. Sistemul de manevrare 
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3.3. Varianta constructivă folosind SolidWorks 

 

Pentru crearea solidelor în SolidWorks se folosesc elemente simple de desenare 2D, care 

apoi pot fi extrudate printr-o varietate de tehnici.  

Pentru realizarea unui model complex, se desenează fiecare entitate în parte, urmând apoi 

asamblarea entităților folosind modulul Assemblies. Pentru fiecare componentă se poate completa 

un câmp de informații suplimentare care să conțină numele respectivei componente, cine a realizat-

o, precum si alte observații. Acestea sunt foarte utile în momentul în care, pentru un model 

complex, SolidWorks este vizualizat cu aplicația SolidViewer şi se doreşte căutarea unei anumite 

componente (de exemplu, informații suplimentare despre modalitatea de îmbinare a două structuri, 

sau caracteristicile unui şurub). 

Etapele de construcție grafică a geometriei corpului vehiculului folosind soft-ul 

SolidWorks au fost următoarele (Figura 3.2):  

1. Crearea unui Sketch având dimensiunile corpului vehiculului;  

2. Dublarea acestui Sketch pe direcția OY pentru a genera și partea inferioară a corpului de-

a lungul axei OX;  

3. Crearea în oglindă a propulsoarelor de-o parte și de alta a corpului vehiculului folosind 

funcția Mirror;  

4. Crearea unui nou plan pentru a realiza coada vehiculului;  

5. Pentru realizarea aripioarelor de la coada vehicului s-a folosit funcția CirPattern; 

6. Pentru umplerea vehiculului de-o parte și de alta a axei s-a folosit funcția Revolve;  

7. Crearea orificiilor aflate pe corpul vehiculului folosind funcția Cut-Extrude.  

 

3.4. Definirea sistemelor de control ale vehicului subacvatic pe traiectorie 

 

Identificarea cu precizie a obiectivelor ce urmează a fi executate pe durata unei misiuni, 

permite stablirea sistemelor de control folosite pentru echiparea vehiculului subacvatic. Condiția 

ca un vehicul subacvatic să fie operațional, face ca acesta să fie echipat cu următoarele sisteme de 

control: 
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- Sistemul de control al mișcării vehicului reprezentând sistemul vital de contrl al 

oricărui vehicul fără echipaj la bord- acest sistem poartă denumirea de GNC System 

(Guidance, Navigation and Control System); 

- Sistemul de control al misiunilor specifice – are drept scop coordonarea operațiunilor 

de lucru sub apă, observare, inspecție, monitorizare și culegere de date prin intermediul 

dispozitivelor de lucru sub apă sau a brațelor manipulatoare; 

- Sistemul de control al transportului și distribuției energiei – este necesară o alimentare 

eficientă cu energie a vehiculului având un impact major mai ales asupra cablului 

ombilical; 

- Sistemul de control al telecomunicațiilor – are drept scop coordonarea transmisiilor de 

date de la vehicul la unitatea de control de la suprafață – în literatura de specialitate de 

limbă engleză poartă denumirea de telemetry . 

 

3.5. Concluzii 

 

Pentru asigurarea funcționării și exploatării vehiculelor subacvatice în condiții de siguranță 

cu scopul îndeplinirii misiunii specifice, în cadrul acestui capitol, sunt prezentate cele 3 (trei) 

metode de manevrare a vehiculelor: ”metoda la vedere”, metoda instrumentală și pilotarea 

automată.  

Pentru deplasarea pe traiectoria impusă, cerută, vehiculele subacvatice trebuie să țină 

seama de parametri de exploatare luând în considerare condițiile hidrometeorologice și 

meteorologice în care își desfășoară activitatea. Capitolul III dezbate pe cerințele impuse unui 

vehicul care să opereze la litoralul românesc, ținând seama de caracteristicile tehnice și de folosire 

a acestuia, simulările fiind efectuate pe prototipul de vehicul ROV ARROW-1. Varianta 

constructivă a vehiculului pentru modelare numerică a fost realizată folosind soft-ul Solidworks 

v19- student, în cadrul căruia a fost prezentat modul de realizare a design-ului fiecărui 

subansamblu de bază din compunerea generală a corpului vehiculului. Fiecare subansamblu are 

un rol bine definit, prezentat în cadrul capitolului, iar în funcție de caracteristicile acestuia sunt 

determinate ulterior performanțele de stabilizare și deplasare pe traiectorie a vehiculului.  
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Realizarea variantei constructive folosind SolidWorks v19.-student, are drept scop 

implementarea geometriei obținute în soft-ul ANSYS v.20 folosit pentru simulările dezbătute în 

capitolele următoare. 
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CAPITOLUL. IV. REZULTATE TEORETICE PRIVIND SISTEMELE DE CONTROL 

ALE MIȘCĂRII VEHICULELOR SUBACVATICE 

 

 

4.1. Mișcarea vehicului subacvatic 

 

În cadrul Capitolului III, au fost definite sistemele de control ale unui vehicul subacvatic 

care aveau drept scop identificarea cu precizie a operațiunilor programate a fi executate pe durata 

funcționării și misiunii vehiculului subacvatic. 

Manevrabilitatea reflectă capacitatea vehiculului de a-și modifica direcția, viteza și 

imersiunea, cu alte cuvinte de a-și modifica poziția în spațiu atât în plan orizontal, cât și în plan 

vertical cu ajutorul celor patru propulsoare auxiliare și a propulsorului principal cu elicea în pupa 

vehiculului.  

Spre exemplu, în cazul de față, considerăm că vehiculul se deplasează pe o traiectorie 

rectilie orizontală. Asupra vehiculului acționează la un moment dat o forță pentru o perioadă scurtă 

de timp, ce are drept scop perturbarea mișcării inițiale, deoarece nu a fost considerată încă de la 

început în sistemul de ecuații diferențiale ale mișcării. Această forță are drept scop abarea 

vehiculului de la mișcarea neperturbată. După încetarea forței perturbatoare, vehiculul revine la 

sistemul teoretic de mișcare. Revenirea la sistemul teoretic de mișcare ține cont de mai mulți 

parametri cinematici: imersiune, asietă, ambardee, viteză etc. 

 

4.2. Determinarea ecuațiilor de mișcare ale ROV 

 

În Figura 4.1., considerând sistemul de referință inerțial ca fiind fix, (body axes) 

(𝑥𝐵 , 𝑦𝐵 , 𝑧𝐵) își au originea în centrul de greutate (𝐵) având axa 𝑥 orientată în direcția provei 

vehiculului, de-a lungul corpului acestuia, axa 𝑦 orientată în partea de tribord, iar axa 𝑧 orientată 

perpendicular pe corpul vehiculului. 
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-  

Figura 4.1. Sistemele de referință și mișcările elementare ale vehiculului subacvatic: 

𝐵- sistemul de referință propriu al vehiculului subacatic (rigid-body frame), 𝐼-Sistemul de 

referință fix (inerțial- earth-fixed frame 

  

Tabelul 4.1. Mișcările elementare ale unui vehicul subacvatic 

Grad de 

libertate 
Mișcarea efectuată 

Forțe și 

momente 

Viteze în 

sistemul B 

Poziție și 

unghiuri 

Euler 

sistemul I 

1 Mișcarea pe direcția x (surge) X u x 

2 Mișcarea pe direcția y (sway) Y v y 

3 Mișcarea pe direcția z (heave) Z w z 

4 Rotație în jurul axei x (roll) K p 𝜙 

5 Rotație în jurul axei y (pitch) M q 𝜃 

6 Rotație în jurul axei z (yaw) N r 𝜓 

 

Luând în considerare cele 6 grade de libertate ale vehiculului [61], sunt necesare 6 

coordonate independente pentru a verifica unghiurile de orientare și poziționare dinamică ale 

vehiculului rigid. Primele trei coordonate (𝜙, 𝜃, 𝜓) și derivatele lor în funcție de timp (𝑝, 𝑞, 𝑟) sunt 

folosite pentru descrierea orientării liniare și a mișcării de translație, iar celelalte coordonate 

(𝑥, 𝑦, 𝑧) cu derivatele lor (𝑢, 𝑣, 𝑤) sunt folosite pentru mișcarea de rotație de-a lungul axelor 

𝑥, 𝑦 respectiv 𝑧, prezentate în Tabelul 4.1.  
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Se consideră următoarele caracteristici ale vehiculului subacvatic privind corpul acestuia 

și aripioarele pentru determinarea ecuațiilor de mișcare: 

Tabelul 4.2. Caracteristicile constructive ale vehiculului 

Parametru Valoare UM Denumire 

𝑎 0.19 𝑚 Lungimea coafei din prova 

𝑏 0.65 𝑚 Lungimea corpului vehiculului 

𝑐 0.54 𝑚 Lungimea cozii vehiculului 

𝑑 0.19 𝑚 Diametrul corpului vehiculului 

𝐿 1.33 𝑚 Lungimea totală a corpului 

𝑆𝑓𝑖𝑛  6.65* 10 -3 𝑚2 Aria aripioarelor 

 

Tabelul 4.3. Greutatea și flotabilitatea vehiculului 

Parametru Valoare UM Denumire 

𝑊 299 𝑁 Greutatea vehiculului 

𝐵 306 𝑁 Flotabilitate 

 

Se consideră centrul de flotabilitate al vehiculului, în funcție de originea acestuia,astfel 

(Tabelul 4.4.): 

Tabelul 4.4. Centrul de flotabilitate în funcție de originea vehiculului 

Parametru Valoare UM Denumire 

𝑥𝑐𝑏  -0.6 m Centrul de flotabilitate față de axa X 

𝑦𝑐𝑏  0 m Centrul de flotabilitate față de axa Y 

𝑧𝑐𝑏  0 m Centrul de flotabilitate față de axa Z 

 

Tabelul 4.5.Centrul de greutate 

Parametru Valoare UM Denumire 

𝑥𝑐𝑔  0 m Centrul de greutate față de axa X 

𝑦𝑐𝑔  0 m Centrul de greutate față de axa Y 

𝑧𝑐𝑔 0,0196 m Centrul de greutate față de axa Z 

 

Luând în considerare că originea sistemului de coordonate fix este în centrul de flotabilitate 

al vehiculului, următoarele ecuații reprezintă ecuațiile de mișcare pentru un corp rigid cu 6 grade 

de libertate: 
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∑ 𝑋𝑒𝑥𝑡 = 𝑚[�̇� − 𝑣𝑟 + 𝑤𝑞 − 𝑥𝑔(𝑞2 + 𝑟2) + 𝑦𝑔(𝑝𝑔 − �̇�) + 𝑧𝑔(𝑝𝑟 + �̇�)] 

∑ 𝑌𝑒𝑥𝑡 = 𝑚[�̇� − 𝑤𝑝 + 𝑢𝑟 − 𝑦𝑔(𝑟2 + 𝑝2) + 𝑧𝑔(𝑞𝑟 − �̇�) + 𝑥𝑔(𝑞𝑝 + �̇�)] 

∑ 𝑍𝑒𝑥𝑡 = 𝑚[�̇� − 𝑢𝑞 + 𝑣𝑝 − 𝑧𝑔(𝑝2 + 𝑞2) + 𝑥𝑔(𝑟𝑝 − �̇�) + 𝑦𝑔(𝑟𝑞 + �̇�)] 

∑ 𝐾𝑒𝑥𝑡 = 𝐼𝑥𝑥�̇� + (𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑦𝑦)𝑞𝑟 − (�̇� + 𝑝𝑞)𝐼𝑥𝑧 + (𝑟2 − 𝑞2)𝐼𝑦𝑧 + (𝑝𝑟 − �̇�) 𝐼𝑥𝑦

+ 𝑚[𝑦𝑔(�̇� − 𝑢𝑞 + 𝑣𝑝) − 𝑧𝑔(�̇� − 𝑤𝑝 + 𝑢𝑟)] 

∑ 𝑀𝑒𝑥𝑡 = 𝐼𝑦𝑦�̇� + (𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑧𝑧)𝑟𝑝 − (�̇� + 𝑞𝑟)𝐼𝑥𝑦 + (𝑝2 − 𝑟2)𝐼𝑥𝑧 + (𝑞𝑝 − �̇�) 𝐼𝑦𝑧

+ 𝑚[𝑧𝑔(�̇� − 𝑣𝑟 + 𝑤𝑞) − 𝑥𝑔(�̇� − 𝑢𝑞 + 𝑣𝑝)] 

∑ 𝑁𝑒𝑥𝑡 = 𝐼𝑧𝑧�̇� + (𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑥𝑥)𝑝𝑞 − (�̇� + 𝑟𝑝)𝐼𝑦𝑧 + (𝑞2 − 𝑝2)𝐼𝑥𝑦 + (𝑟𝑞 − �̇�) 𝐼𝑥𝑧

+ 𝑚[𝑥𝑔(�̇� − 𝑤𝑝 + 𝑢𝑟) − 𝑦𝑔(�̇� − 𝑣𝑟 + 𝑤𝑝)] 

(4.1.) 

Curgerile tranversale în momentul în care forțele de-a lungul axelor Y și Z sunt egale, 

devin: 

𝑋𝑢|𝑢| = −
1

2
𝜌𝑐𝑑𝑐 ∫ 𝑅(𝑥)𝑑𝑥 + 2 (

1

2
𝜌𝑆𝑓𝑖𝑛𝑐𝑑𝑓) 

𝑌𝑣|𝑣| = 𝑍𝑤|𝑤| = −
1

2
𝜌𝑐𝑑𝑐 ∫ 2𝑅(𝑥)𝑑𝑥 − 2 (

1

2
𝜌𝑆𝑓𝑖𝑛𝑐𝑑𝑓) 

𝑀𝑤|𝑤| = −𝑁𝑣|𝑣| =
1

2
𝜌𝑐𝑑𝑐 ∫ 2𝑅(𝑥)𝑑𝑥 − 2 𝑥𝑓𝑖𝑛(

1

2
𝜌𝑆𝑓𝑖𝑛𝑐𝑑𝑓) 

𝑌𝑟|𝑟| = −𝑍𝑞|𝑞| = −
1

2
𝜌𝑐𝑑𝑐 ∫ 2𝑥|𝑥|𝑅(𝑥)𝑑𝑥 − 2 𝑥𝑓𝑖𝑛|𝑥𝑓𝑖𝑛|(

1

2
𝜌𝑆𝑓𝑖𝑛𝑐𝑑𝑓) 

𝑀𝑞|𝑞| = 𝑁𝑟|𝑟| = −
1

2
𝜌𝑐𝑑𝑐 ∫ 2𝑥3𝑅(𝑥)𝑑𝑥 − 2 𝑥𝑓𝑖𝑛

3(
1

2
𝜌𝑆𝑓𝑖𝑛𝑐𝑑𝑓) 

(4.2.) 

Considerații generale pentru efectuarea calculelor 

 Se consideră că asupra corpului vehiculului nu acționează influența curentului, vehiculul 

executând activități într-un mediu subacvatic operațional, acest lucru face ca asupra 

vehiculului să acționeză numai forțele determinate de deplasarea lui și interacțiunea cu apa. 

 Vehiculul nu interacționează cu valurile, structuri externe sau cu fundul marin. 
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 Coeficienții hidrodinamici ai modelului pot schimba numai datorită vitezei de deplasare a 

acestuia. Aceștia sunt influențați de salinitate, presiune sau temperatura apei.  

 Centrul de greutate al vehiculului este considerat în centrul de flotabilitte al acestuia în 

momentul când acesta nu se află în derivă. 

 Vehiculul are o flotabilitate pozitivă, care se poate pierde în momentul în care acesta intră în 

imersiune. 

 Corpul vehiculului este un corp rigid de masă constantă. Acest lucru face ca construcția și 

lungimea acestuia să aibe un impact minim asupra comportamentului și mișcării vehiculului.  

 Elicele și aripioarele vehiculului nu se înclcină la nici un unghi, ele rămânând fixe pe tot 

parcursul deplasării. 

 Forțele care acționează asupra vehiculului sunt cele inerțiale, gravitaționale, hidrostatice, de 

rezistență la înaintare și cele adiționale. 

 

Rezultate finale în urma calculelor efecutuate (Tabelul 4.6 și Tabelul 4.7.): 

 

Tabel 4.6. Forțele care acționează asupra corpului vehiculului în mișcare neliniară 

Parametru Valoare UM Denumire 

𝑋𝑢|𝑢| -1.62 𝐾𝑔/𝑚 Forța de rezistență axială 

𝑋�̇� -0.930 𝑘𝑔 Masele adiționale 

𝑋𝑤𝑞 -35.5 𝐾𝑔/𝑟𝑎𝑑 Masele adițimale laterale 

𝑋𝑞𝑞  -.193 𝐾𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale laterale 

𝑋𝑣𝑟 -35.5 𝐾𝑔/𝑟𝑎𝑑 Masele adițimale laterale 

𝑋𝑟𝑟 -1.93 𝐾𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale laterale 

𝑌𝑣|𝑣| -131 𝐾𝑔/𝑚 
Forța de rezistență- Curgerea 

transversală 

𝑌𝑟|𝑟| 0.632 𝐾𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑2 
Forța de rezistență- Curgerea 

transversală 

𝑌𝑢𝑣 -28.6 𝐾𝑔/𝑚 Forța pe suprafața corpului 

𝑌�̇� -35.3 𝑘𝑔 Masele adiționale 

𝑌�̇� 1.93 𝐾𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale 

𝑌𝑢𝑟 5.22 𝐾𝑔/𝑚 
Masele adiționale de-a lungul 

corpului 

𝑌𝑤�̇� 35.5 𝐾𝑔/𝑚 
Masele adiționale de-a lungul 

corpului 

𝑌𝑝𝑞  1.93 𝐾𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑 
Masele adiționale de-a lungul 

corpului 
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𝑍𝑤|𝑤| -131 𝐾𝑔/𝑚 
Forța de rezistență- Curgerea 

transversală 

𝑍𝑞|𝑞| -0,632 𝐾𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑2 
Forța de rezistență- Curgerea 

transversală 

𝑍𝑢𝑤 -28.6 𝐾𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑 
Masele adiționale de-a lungul 

corpului 

𝑍𝑤 -35.5 𝑘𝑔 Masele adiționale 

𝑍�̇� -1.93 𝐾𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale 

𝑍𝑢𝑞 -5.22 𝐾𝑔/𝑟𝑎𝑑 
Masele adiționale de-a lungul 

corpului 

𝑍𝑣𝑝 -35.5 𝐾𝑔/𝑟𝑎𝑑 
Masele adiționale de-a lungul 

corpului 

𝑍𝑟𝑝 1.93 𝐾𝑔/𝑟𝑎𝑑 
Masele adiționale de-a lungul 

corpului 

 

  

Tabel 4.6. Momentele care acționează asupra corpului vehiculului în mișcare neliniară 

Parametru Valoare UM Denumire 

𝐾𝑝|𝑝| -0.013 𝐾𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑2 Rezistența la rotire 

𝐾𝑝 -0.0141 𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale 

𝑀𝑤|𝑤| 3.18 𝐾𝑔 
Forța de rezistență- Curgerea 

transversală 

𝑀𝑞|𝑞| -9.4 𝐾𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑2 
Forța de rezistență- Curgerea 

transversală 

𝑀�̇� -1.93 𝐾𝑔 𝑚 Masele adiționale 

𝑀�̇� -4.88 𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale 

𝑀𝑢𝑞 -2 𝑘𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale 

𝑀𝑣𝑝 -1.93 𝑘𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale 

𝑀𝑟𝑝 4.86 𝐾𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑2 Masele adiționale 

𝑁𝑣|𝑣| -3.18 𝐾𝑔 
Forța de rezistență- Curgerea 

transversală 

𝑁𝑟|𝑟| -9.4 𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑2 
Forța de rezistență- Curgerea 

transversală 

𝑁�̇� 1.93 𝐾𝑔 𝑚 Masele adiționale 

𝑁�̇� -4,88 𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale 

𝑁𝑢�̇� -2 𝑘𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale 

𝑁𝑤�̇� -1.93 𝑘𝑔 𝑚/𝑟𝑎𝑑 Masele adiționale 

𝑁𝑝�̇� -4.86 𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑2 Masele adiționale 
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4.4.Concluzii 

 

Precizia și posibilitatea executării manevrelor de deplasare și stabilizare pe traiectoria 

stabilită sunt determinate de proprietățile dinamice ale vehiculului: manevrabilitatea, stabilitatea 

și capacitatea de reacție imediată la comenzile de dirijare. Aceste proprietăți dinamice sunt în 

interdependență cu caracteristicile tehnico-tactice și hidrodinamice ale vehiculului. 

Pentru realizarea calculului matematic privind determinarea ecuațiilor de mișcare ale unui 

vehicul subacvatic, considerăm că acesta prezintă 6 grade de libertate: 3 folosite pentru a determina 

o mișcare de translație și 3 folosite pentru determinarea mișcării de rotație a vehiculului.  

Valorile obținute în urma calculelor efectuate pentru determinarea forțelor și a momentelor 

ce acționează asupra corpului vehiculului sunt prezentate în cadrul acestui capitol. 
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CAPITOLUL V. REZULTATE TEORETICE PRIVIND PROPRIETĂŢILE 

HIDRODINAMICE ALE CABLULUI VEHICULULUI SUBACVATIC 

 

5.1. Noțiuni generale privind cablul de transmitere a datelor 

 

În general, sistemele de vehicule operate la mare adâncime sunt alcătuite, dintr-o navă mare 

de suport, un troliu, un cablu umbilical (UC) și un vehicul subacvatic telecomandat. UC este 

utilizat atât pentru alimentarea cu energie electrică, cât și pentru comunicarea cu vehiculul 

subacvatic. UC care conectează vehiculul la nava suport poate fi afectat de mulți parametri, 

inclusiv mișcările vehiculului sau ale navei suport, curentul de-a lungul cablului și lungimea totală 

a cablului în sine. Configurația UC poate fi optimizată prin simulări numerice. Cu toate acestea, 

majoritatea cercetărilor asupra modelului numeric de predicție a mișcării vehiculului subacvatic 

neglijează efectul UC asupra vehiculului. Motivul principal este că includerea efectului UC va face 

ca modelul numeric să fie foarte complicat și dificil de rezolvat. 

Cu scopul asigurării că forța de tractare transmisă către vehicul este minimă, designul 

cablului este de așa natură încât să păstreaze o flexibilitate relativ mare (în comparație cu cablurile 

de tractare blindate) și flotabilitate neutră. În plus, se instalează o legătură suplimentară, creând o 

legătură dublă complexă, pentru a asigura o stare de joasă tensiune sau relaxare.  

 

5.2. Structura generală a cablului ombilical și ipoteze pentru simulare 

 

Un cablu este adoptat ca model numeric pentru calcule. UC este împărțit în 100 de elemente 

de lungime egală (Figura 5.1) și rezultatul dintr-un element este propagat în următorul până ajunge 

la punctul final la vehiculul subacvatic. Se presupune că coordonatele globale ale poziției inițiale 

a punctului conectat la vehiculul subacvatic și celălalt punct final la suprafața liberă din apropierea 

vasului susținut. Lungimea inițială a UC este setată să fie de 50 m. 
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Figura 5.1. Segment din cablu 

Greutatea cablului pe lungimea unității în aer este notată 𝑤𝑎 = 𝑚𝑔, unde 𝑔 este greutatea 

pământului, respectiv 𝑚 este masa pe unitatea de lungime. Când cablul este scufundat, o forță 

hidrostatică va apărea conform: 

𝐵 = 𝜌𝑤𝑔𝐴      (6) 

Considerăm acțiunea curentului pe o suprafață mică pe un element din lungimea cablului, 

notată 𝑑𝑝. 

Forța de rezistența are două componente: forța de rezistență tangențială (𝑅𝑛) și forța 

normală pe suprafața elementului (𝑅𝑡). Aceste forțe pot fi definite astfel: 

𝑅𝑛 =
1

2
𝜌𝑡𝐶𝑛𝑉2 sin 𝜓|sin 𝜓| , 𝑅𝑡 =

1

2
𝜌𝑡𝐶𝑓𝑉2 cos 𝜓|cos 𝜓|    (7) 

Unde 𝜌 reprezintă densitatea apei, 𝑡 este diametrul cablului, 𝐶𝑛 este coeficientul normalei 

de rezistență, 𝐶𝑓 este coeficientul tangențial de rezistență, 𝑉 este viteza relativă a curentului pe 

cablu, 𝜓 reprezintă unghiul format între direcția curentului și cablu. 𝑅𝑡, 𝑅𝜑 și 𝑅𝜗 reprezintă forțele 

fluidului pe unitatea de lungime pe direcțiile 𝑖𝑡, 𝑖𝑏 și 𝑖𝑛 iar formulele pot fi considerate: 

𝑅𝑡 =
1

2
𝜌𝑡𝜋𝐶𝑓𝑉2 cos �̅�|cos �̅�| , 𝑅𝜗 = 𝑅𝑛𝑥 cos (�̅� +

𝜋

2
) + 𝑅𝑛𝑦 sin (�̅� +

𝜋

2
)  (8) 

 

𝑅𝜑 = 𝑅𝑛𝑥 cos �̅�𝑐𝑜𝑠 (�̅� +
𝜋

2
) + 𝑅𝑛𝑦 sin�̅� 𝑠𝑖𝑛 (�̅� +

𝜋

2
) + 𝑅𝑛𝑧 𝑠𝑖𝑛 (�̅� +

𝜋

2
)  (9) 

În care 

𝑅𝑛𝑥 = 𝑅𝑛 cos (𝜓 −
𝜋

2
) , 𝑅𝑛𝑦 = 𝑅𝑛 sin (𝜓 −

𝜋

2
) , 𝑅𝑛𝑧 = 𝑅𝑛 sin (𝜓 −

𝜋

2
) sin 𝛾   (10) 
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Unde 𝛾 este unghiul cuprins între planul 𝑥𝑜𝑦 și planul compus din direcția sa și a 

curentului. Direcția curentului se consider a fi coincidentă cu axa 𝑥. Relația dintre toate unghiurile 

cablului poate fi exprimată prin formula : 

cos 𝜓 = 𝑐𝑜𝑠𝜑 × 𝑐𝑜𝑠𝜕, tan 𝛾 =
tan 𝜑

sin 𝜗
    (11) 

Forța asupra unui element cu lungimea neîntinsă poate fi scrisă ca: 

𝑑

𝑑𝑠
(𝑇𝑒𝑡)𝑑𝑠 = [

𝜕𝑇𝑒

𝜕𝑠
𝑡 +

𝑇𝑒

𝜌
�⃗⃗�] 𝑑𝑠    (12) 

 

 

Figura 5.2. Coordonatele sistemului (realizare grafică a autorului)   

Relația dintre cadrul fixat al vehiculului și cadrul fixat de pământ poate fi exprimată în 

funcție de unghiurile Euler, adică: 

[𝑥 𝑦 𝑧] = [𝑖 𝑗 𝑘]𝑅(𝜙, 𝜃, 𝜓)    (11) 

Având 

𝑅(𝜙, 𝜃, 𝜓) = [
𝑐𝜃𝑐𝜓 𝑠𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 − 𝑐𝜙𝑠𝜓 𝑐𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 + 𝑠𝜙𝑠𝜓
𝑐𝜃𝑠𝜓 𝑠𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 + 𝑐𝜙𝑐𝜓 𝑐𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 − 𝑠𝜙𝑐𝜓
−𝑠𝜃 𝑠𝜙𝑐𝜃 𝑐𝜙𝑐𝜃

]  (12) 

Unde 𝑐. = 𝑐𝑜𝑠, 𝑠. =  𝑠𝑖𝑛 și 𝜙, 𝜃, 𝜓 reprezintă ruliu, tangajul și ambardeea vehiculului. 
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5.2.1. Presupuneri de baza 

5.2.2. Structura generală a UC 

5.2.3. Forțele și momentele care acționează asupra cablului 

5.2.4. Forțele hidrodinamice care acționează asupra cablului 

5.2.4. Forța de tensiune 

4.2.5. Ecuații dinamice ale cablului 

 

5.3. Introducere în simularea numerică a răspunsului vehiculului subacvatic 

 

Vehiculele subacvatice neconvenționale de diferite forme și dimensiuni răspund în mod 

diferit acțiunii condițiilor hidrometeorologice întâlnite în mediul marin. Pentru a întelege 

comportarea complexă a acestor vehicule este necesară o evaluarea a funcțiilor RAO (Response 

Amplitude Operator). Funcțiile de răspuns RAO prezintă modul de răspuns al vehiculelor 

subacvatice pentru diferite direcții ale valurilor regulate sau neregulate. 

ANSYS AQWA oferă un set de instrumente integrate de inginerie folosite pentru 

dezvoltarea parametrilor hidrodinamici, pentru evaluarea mișcărilor complexe și a analizei de 

răspuns. ANSYS AQWA reprezintă un set de instrumente specializate pentru domeniul offshore 

și ddomeniul maritim, putând lucra integrat sau independent cu celelalte module aparținând 

platformei ANSYS Workbench. Cu ajutul software-ului ANSYS AQWA (Figura 7) se pot executa 

analize de răspuns RAO pentru simulări incluzând dispozitive semisubmersibile, platforme sau 

nave de orice tip. 
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Figura 5.3.Schema ANSYS AQWA 

 

Difracția hidrodinamică AQUA (Hydrodynamic Difraction) oferă un mediu integrat pentru 

dezvoltarea parametrilor hidrodinamici primari necesari efectuării mișcărilor complexe și a 

analizelor de răspuns. Analiza radiației liniare tridimensinale și a difracției pot fi întreprinse cu 

mai multe corpuri, ținând cont pe deplin de efectele interacțiunii hidrodinamice care apar între 

corpuri. În timp ce sunt concepute în principal pentru structuri plutitoare, corpurile fixe, cum ar fi 

digurile sau structurile bazate pe gravitație, pot fi incluse în modelare, spre exemplu corpul 

vehiculului subavatic este telecomandat de la bordul unei nave sau de pe cheu. Calculul forțelor 

valurilor de ordinul II, prin intermediul matricilor funcției de transfer pătratic complet permite 

utilizarea pe o gamă variată de adâncimi.  

AQWA Hydrodynamic Time Response oferă capabilități de analiză dinamică pentru 

efectuarea evaluării performanței globale a structurilor plutitoare din domeniu. O gamă largă de 

conexiuni fizice, cum ar fi liniile de ancorare, aripile și articulațiile, sunt furnizate pentru a modela 

condițiile de amarare a vehiculelor. Efectele de derivă lentă și condițiile de undă extremă pot fi 

investigate și pot fi incluse condiții de pericol, cum ar fi ruperea cablului ombilical, pentru a studia 

posibilele efecte tranzitorii care pot apărea.  

Pentru valurile generate de vânt, se aplică în general valurile din spectrul Pierson-

Moskowitz și JONSWAP [84]. Spectrul Pierson-Moskowitz a fost original propus pentru o mare 

complet dezvoltată. Pe de altă parte, spectrul JONSWAP este folosit pentru diferite stagii de 
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dezvoltare ale mării. Ambele spectre descriu diferite grade de agitație ale mării în funcție de 

influența vântului. 

Studiul prezentat în această lucrare urmărește procesul și selecția unor metode 

corespunzătoare pentru crearea modelului geometric, setarea modelului matematic și crearea 

preliminară a simulării calculelor efectului vântului, curentului și a valurilor pe structura cu 

programul ANSYS AQWA. 

Având la dispoziție caracteristicile constructive ale vehiculului subacvatic ARROW-1 

(Figura 5.4), s-a modelat geometric corpul vehiculului aflat la o adâncime de 5 metri față de 

suprafața apei. 

Funcțiile RAO se consider positive pentru deplasări: 

- Pe direcția OX- pozitivă pentru sensul de înaintare, spre prova vehiculului 

- Pe direcția OY- pozitivă în centrul de greutate; 

- Pe direcția OZ- pozitivă în sus. 

 

 

- Figura 5.4. Design-ul corpului vehiculului 

 

Primul pas în modelarea numerică în AQWA reprezintă modelarea geometrică pentru 

realizarea testării. În continuare este prezentat un model de vehicul subacvatic având o lungime de 



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

900 mm și un diametru de 300 mm. O dată ce modelarea a fost realizată, acesta este importat în  

ANSYS AQWA pentru ralizarea mesh-ului: s-au obținut aproximativ 2000 celule.  

Calculele privind liniarizarea valurilor pe suprafața corpului vehiculului este analizată în 

modulul AQWA-LINE. Seria numerică a simulărilor are drept scop obținurea rezultatelor efectului 

forțelor de val și a momentelor asupra vehiculululi pentru diferite adâncimi de deplasarea ale 

acestuia și frecvențe ale stării de agitație a mării. În cazul acesta, considerăm condițiile mării având 

aproximativ 25 frecvențe diferite cuprinde între 0.005-5 rad/sec la o adâncime de 1-15 metri. 
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Figurile 5.5. Curbele determinate de forța și momentul valului compartiv cu frecvențele 

de lucru ale vehiculului subacvatic la diferite adâncimi 

 

În Figurile anterioare sunt prezentate curbele determinate de forța și momentul valului 

comparativ cu frecvențele de lucru ale vehicului subacvatic la diferite adâncimi. Tendința curbelor 

arată faptul că mărimea forțelor și a momentelor descrește o dată cu creșterea în adâncime a 

vehicului și în final define insignifiantă la o adâncime a acestuia de 15 m. Acest lucru poate fi 

explicat prin faptul că amplitudinea particulelor deplasamentului apei descrește exponențial o dată 

cu adâncimea acesteia.  

În continuare este analizată interacțiunea hidrodinamică dintre un vehicul subacvatic și o 

navă suport luând în considerare efectele valurilor asupra vehiculului, cu scopul optimizării 

legăturii cu acesta. În acest caz, sunt abordate două teme: mișcările variațiilor RAO în interacțiunea 

vehicul-navă și interacțiunea vehicul-navă în cadrul valurilor neregulate.  

 

5.3.1. Prezentarea valorilor RAO din literatura de specialitate 

5.3.2. Evaluarea funcțiilor RAO pentru vehiculul subacvatic ARROW-1 

5.3.3. Modul de setare pentru programul numeric ANSYS AQWA 

5.3.4. Prezentarea rezultatelor de calcul din cadrul simulărilor AQWA 

5.3.5. Spectrul Pierson-Moskowitz și JONSWAP 
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5.4. Rezultate ANSYS AQWA 

În ceea ce privește direcția valurilor în cazul difracției hidrodicamice, valurile au o direcție 

acoperind sectorul (-180°, 180°), la un interval de 60°, asta însemnând un număr total de 7 direcții 

prezentate în tabelul următor: 

Tabelul 5.1. Direcția și numărul valurilor 

Numărul valului Direcția valului (°) 

1 -180 

2 -120 

3 -60 

4 0.0 

5 60 

6 120 

7 180 

 

În graficul următor sunt prezentate cele 3 linii principale de deplasare: tangaj, ruliu și 

ambardee, precum și valorile obținute. 

În toate cele 3 cazuri, valoarea RAO pentru unghiul de incidență -180 ,abscisa posiției 

valorii minime are o valoare constantă : 1.50514 Hz, la fel și abscisa poziției maxime: 0.01592 Hz. 
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Figura 5.7. Frecvența valului/ Perioada 

 

Pentru rezolvarea ecuației Parameters vs Frequency Hydrodynamic (Figura 5.7), ca 

structură RAO pentru componenta Globală RX, reprezentând tangul vehiculului subacvatic, adică 

deplasarea de-a lungul axei X, valorea abscise poziției minime este 1.50514 Hz, abscisa poziției 

maxime 0.01592 Hz, valoarea minima pe lungimea de val este 0.0 °/m, iar valoarea maximă 

obținută este de 365.39133 °/m. 

În mod analog se procedează pentru componenta Globală RY: valoarea abscise poziției 

minime 1.50514 Hz, abscisa poziției maxime 0.01592 Hz, valoarea minima pe lungimea de val 

este 0.0 °/m, iar valoarea maximă obținută este de 63.27088 °/m. 

Pentru componenta Globală RZ,datele obținute sunt: valoarea abscise poziției minime 

1.50514 Hz, abscisa poziției maxime 0.01592 Hz, valoarea minima pe lungimea de val este 0.0 

°/m, iar valoarea maximă obținută este de 168.12218 °/m. 

Pentru analiza Hydrodynamic Time Response, considerăm analiza de tip Irregular Wave 

Response with Slow Drift, analiză în cadrul căreia nu este luată în consderare deriva. Numărul de 

pași pentru realizarea simulării este de 600, poziția puntului de start bazându-se pe geometria 

corpului vehiculului.  

În ceeea ce privește infleunța curentului, acesta este Not Supressed, considerând adâncimea 

maximă a apei 100m, viteza curentului este constantă de 0.2m/s având o direcție de 90°. 

Valurile au fost definite și ele tot aici. Înălțimea valurilor se face în funcție de frecvența 

acestpra,. În cadurl simulării au fost alese valurile de tip JONSWAP (Alpha), având o direcție a 

spectrului 90°.  

Frecvența spectrumului valurilor începe de la 2.9 Hz și se încheie la 25.5505 Hz, pentru o 

valoare Alpha și Gamma de 1. 
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5.5. Concluzii 

 

Pentru exectarea analizelor de răspuns RAO privind influențele hidrodinamice exercitate 

asupra cablului ombilical al vehiculului subacvatic telecomandat a fost utilizat soft-ul ANSYS 

AQWA v.20, prin intermediul căruia a fost calculată difracția hidrodinamică și răspunsul 

hidrodinamic. Cablul vehiculului subacvatic prezintă un rol important în manevrarea vehiculului, 

respectiv observarea datelor recepționate și transmise de către acesta în timp real. Prin realizarea 

simulării influenței parametrilor hidrodinamici care acționează asupra cablului vehiculului se pot 

determina valorile optime ale datelor de intrare (viteza de lucru, adâncime de lucru) introduse în 

consola de lucru a vehiculului cu scopul controlului și stabilizării acestuia pe traiectoria dorită.  
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CAPITOLUL VI. SIMULAREA NUMERICĂ PRIVIND REZISTENȘA LA ÎNAINTARE 

A VEHICULULUI SUBACVATIC TELECOMANDAT  

 

6.1. Introducere în simularea numerică 

 

Metodele analitice stau la baza evaluării și modelării structurale a vehiculelor reprezentând 

totodată una din cele mai vechi metode, calculul fiind foarte complicat dar având adesea un număr 

de simplificări și limitări. De cele mai multe ori, aceste metode analitice sunt aplicabile mai mult 

pentru cercetarea și înțelegerea principiilor curgerii fluidelor, decât pentru calculele practice ale 

parametrilor hidrodinamici subacvatici.  

Testele pe modelele subacvatice în bazine de carene sunt cele mai folosite metode pentru 

determinarea parametrilor hidrodinamici. S-au dezvoltat multe formule empirice în urma testelor 

sistematice pe modele subacvatice. În ciuda faptului că aceste teste necesită un buget ridicat și 

timp, ele rămân principala sursă de date pentru testele hidrodinamice. 

6.2. Capacități software de analiză CFD și limitele impuse pentru calcul 

 

Metodologia pentru realizarea unei simulări CFD include mai multe etape după cum 

urmează: 

 modelarea, ce presupune crearea geometriei pas cu pas. Prima dată sunt create puncte, 

unite prin curbe, apoi create suprafețe, iar în final se generează corpul și domeniul necesar 

pentru a face analiza. 

 meshing-ul (crearea rețelei de noduri) mai poartă denumirea și de discretizare și 

reprezintă o reprezentare discretă a geometriei pentru fiecare regiune individual care este 

apoi folosită pentru generarea volumului rețelei de noduri. Meshing-ul este alcătuit din 

fețe triunghiulare și verticale. Domeniul este discretizat într-un set finit de volume de 

control sau celule. Acesta este numit și “rețea” sau “mesh”. Ecuațiile generale de 

conservare a masei, momentului, energiei, etc. sunt discretizate în ecuații algebrice. Toate 

ecuațiile sunt rezolvate pentru a crea domeniul de curgere. 

 metoda de calcul; 
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 definirea condițiilor la limită; 

 soluția; 

 post procesarea, ce presupune analiza rezultatelor într-una din cele două metode, grafic 

sau alfa-numeric. Grafic sunt arătate contururi, vectori, grafice, izo-suprafețe, linii de 

curent și animații. Numeric sunt arătate valorile integrale, calcule asupra rezistenței la 

înaintare, distribuției presiunii pe suprafața corpului comparative cu datele experimentale. 

 

6.3. Modul de setare pentru programul numeric ANSYS CFD 

Analiza CFD (Figura 6.1) are rolul de a determina forțele, momentele și deplasările 

modelului supus acțiunii forțelor hidrodinamice, în special a valurilor regulate. Cu ajutorul 

componentei DesignModeler am realizat structura vehicului subacvatic pentru studiu, dar și 

domeniul de lucru prin utilizarea funcției Boolean/Subastract (Figura 6.1). Inițial, corpul 

vehiculului a fost realizat folosind solfeaware-ul Solidworks , apoi modificat și creat folosind 

DesignModeler (Figura 6.1). 

 Pașii urmați în DesignModeler pentru realizarea geometriei în modulul Hydrodynamic 

Diffraction și CFD. 

 

 

Figura 6.1. Realizarea modelului în Design Modeler 
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Mediul în care vehiculul subacvatic se deplasează este cunoscut sub denumirea de 

domeniu. Pentru realizarea simulării, a fost creat un domeniu suficient de larg pentru a evita ca 

limitele domeniului să afecteze curgerea de-a lungul corpului vehiculului. Dimensiunile 

domeniului (lungime, lățime, adâncime) din jurul vehiculului subacvatic sunt prezentate în Figura 

6.2.  

 

Figura 6.2. Domeniul vehiculului 

 

Pentru a măsura calitatea rețelei generate s-au utilizat funcțiile Skewness și Orthogonal 

quality din Mesh Statistics – Mesh Metric, acestea fiind cele mai importante metode de 

determinare a calității rețelei. 

În urma simulării efectuate, pentru stabilirea parametrilor rețelei de noduri, s-a considerat 

toleranța acestora fiind de 0.005 m, marimea maximă a fiecărui element de 0.6 m și frecvența 

maximă admisă de 3.925 Hz. Generarea s-a realizat sub forma de Program controlat. Numărul total 

de noduri obținute este de 163285 și de elemente de 912136. 
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6.3.1. Modelul k-ω SST 

6.3.2. Modelarea difuzivității efective 

6.3.3. Modelarea generării turbulenței 

6.3.4. Modelarea disipării turbulenței 

 

6.4. Prezentarea rezultatelor de calcul din cadrul simulărilor CFD 

Pentru obținerea rezultatelor și figurilor prezentate în lucrarea de față, am folosit modelul 

SKE (Standard k-epsiolon) și coeficienții standard definiți de program. 

Simulările realizare au fost rulate pe configurația Intel (R) Core (TM) i7-7500 CPU cu 16 

Gb memorie RAM. 

 

Figura 6.3. Rezultate obținute ANSYS 
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Figura 6.4. Rezultate obținute ANSYS 

 

Figura 6.5. Grafic obținut ANSYS 

Rezultate obținute: 

Se observă o zonă de maximă presiune în prova vehiculului, unde aceasta atinge valoarea 

de 50891.4 Pa, urmând o zonă de minimă presiune în imediata apropiere a coafei și o zonă de 
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mediea presiunii marcată cu culoarea verde în apropierea coafei, în dreptul propulsoarelor verticale 

și spre pupa vehiculului. 

 

Figura 6.6. Momentele rezultate în urma simulării ANSYS CFD 

CFD solver setări pentru momentele de inerție și gradele de libertate pentru vehiculul 

subacvatic.  

Indiferent de adâncimea la care se află, modul de distribuire a presiunii pe suprafața 

corpului vehiculului este strâns legat de direcția de deplasare a acestuia. Totodată, presiunea este 

distribuită pe corp în mod diferit rezultând zone de presiune maximă și minimă. Valorile de 

maximă și minimă presiune sunt direct proporționale cu viteza de deplasare și adâncimea la care 

se află vehiculul. 

 

Pentru determinarea rezistenței la înaintare, se folosește următoarea formulă: 

𝑅 = 𝐶𝑅𝜌𝑆
𝑣2

2
      (6.1) 

Unde 𝑅 reprezintă forța de rezistență la înaintare, 𝐶𝑅 coeficientul rezistenței de înaintare, 

𝜌 densitatea apei, 𝑆 suprafața umedă a vehiculului subacvatic, și 𝑣 viteza de deplasare a 

vehiculului.  

𝐶𝑅 = [0.064, 0.028, 0.02, 0.021, 0.019, 0.022, 0.023] 

𝜌 = 1030 𝑘𝑔/𝑚3 

Suprafața umedă a vehiculului subacavtic este 𝑆 = 0.868 𝑚2 

 

Tabelul 6.1. Valorile medii pentru viteza vehiculului și rezistența la înaintare 
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Nr.crt Viteza Reistența la înaintare 

1.  0,228 2.57 

2.  0,653 5.28 

3.  0,978 11.77 

4.  1,379 15.10 

5.  1,710 27.12 

6.  2,077 33.97 

7.  2,240 52.02 

8.  2,255 64.25 

 

 

Figura 6.7. Variația rezistenței la înaintare în funcție de viteza 

 

6.5. Concluzii 

 

În cadul simulării ANSYS CFD, mişcarea se consideră staţionară şi subsonică. Pentru 

modelare nu s-a luat în considerare schimbul de căldură şi forţele de greutate. Rugozitatea pereţilor 

s-a considerat a fi de 5 μm. Simulari au fost realizate pentru o viteză totală a vehiculului și a 

curentului ce acționează asupra corpului acestuia de 2 m/s, temperatura mediului de 25 grade. 

Vehiculul se află la o adâncime de 10 metri. 
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Conform simulării, presiunea totală exercitată asupra corpului vehiculului variază de la 

valoarea de maximă de 50891.4 Pa, atinsă în prova vehiculului, până la valoarea minimă este de -

92984.5 Pa atinsă în imediata apropiere a coafei vehiculului, în fanta coafei acestuia. 

Distribuția neuniformă a presiunii pe suprafața corpului vehiculului, se află în corespondență cu 

direcția de deplasare a corpului vehiculului, respectiv viteza de deplasare.  
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CAPITOLUL VII. STABILIZAREA ȘI CONTROLUL VEHICULULUI SUBACVATIC 

NECONVENTIONAL DESTINAT CERCETARII SUBACVATICE 

 

7.1. Utilizarea soft-ului MATLAB SIMULINK 

 

MATLAB [65], abrevierea de la Matrix Laboratory, este un software performant și 

cuprinzător destinat proiectării asistate de calculator. Software-ul integrează concomitant un 

limbaj de programare cu același nume, creat de MathWorks, și un sistem de dezvoltare pentru 

calcul numeric care integrează calculul, programarea și vizualizarea într-un limbaj matematic. 

Raportul pentru simulările efectuate (Figura 17): 

function setax(Position, srf_in) 

    figure(1) 

    hold off 

    srf_in = srf_in + repmat([Position(1) Position(2) Position(3)],[16 1]); 

    h = plot3(srf_in(:,1),srf_in(:,2),srf_in(:,3),'b'); 

    ax = gca; 

    ax.XLim = [-15 15]; 

    ax.YLim = [-15 15]; 

    ax.ZLim = [-15 15]; 

    xlabel('X (m)'); 

    ylabel('Y (m)'); 

    zlabel('Z (m)'); 

  

    grid on 

     

end 
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Figura 7.1 Simulare SIMULINK 

 

Figura 7.2 Poziția vehicului în planul 𝑋𝑌𝑍. 

Rezultatele obținute: 

Punctul de start al simulării este cel de la nivelul 0. În cazul de față, se urmărește timpul 

necesar atingerii valorilor adâncimii de 1 metru, respectiv 2.5 m. (Figura 7.3) 
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Figura 7.33. Deplasarea vehicului 

 

În primul caz, conform Figurii 7.4, vehiculul atinge adâncimea de 1 metru, după 

aproximativ 2 sec, având viteza de deplasare în apă de 2 m/s. Acesta nu este punctul său de 

stabilizare. Vehiculul se stabilizează la o adâncime de 1.163 m, după parcurgerea a 0.4-0.5 m. 

 

Figura 7.4. Stabilizarea vehiculului în deplasare 
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Conform Figurii 7.5, pentru stabilizarea vehiculul la adâncimea dorită de 2.5 metri, acesta 

descrie similar cazului anterior o traiectorie descendentă pănâ la o adâncime de aproximativ 2,615 

𝑚. Adâncimea atinsă, reprezintă cea maximul de adâncime înregistrat pe traiectoria descrisă de 

vehicul pentru a ajunge la adâncimea dorită. Vehiculul se stabilizează la o adâncimea de 2,5158 

𝑚, după o iterație de 10 sec. 

 

Figura 7.5. Deplasarea vehiculului pe traiectoria programată 

 

7.1.1. Modul de lucru al unui program SIMULINK 

7.1.2. Datele introduse pentru efectuarea simulării 

7.1.3. Introducerea matricilor 

7.1.4. Polinoame 

7.1.5. Rularea simularii în SIMULINK 
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7.2. Măsurători efectute cu ARROW-1 

 

Testele experimentale reprezintă un mod de a studia comportamentul navelor, a structurilor 

submersibile, a vehiculelor subacvatice la scară reală sau micșorată prezentând beneficii în 

dezvoltarea cunoașterii în domeniul hidrodinamicii navale, oferind totodată soluții de identificare 

pentru viitoare proiecte moderne.  

 

Figura 22. Pregătirea vehiculului subacvatic pentru experiment 
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Figura 7.6. Simularea experimentală a vehiulului 

 Folosind controlul de la distanța a vehiculului, i-au fost imprimate acestuia o viteză inițială 

(2 m/s), calculându-se timpul necesar vehiculului de a atinge adâncimea dorită. 

Inițial vehiculul depășește adâncimea de 1 metru (după 10 sec), cauză a forțelor de inerție. 

Stabilizarea lui la adâncimea dorită având loc după 15 secunde. Adâncimea atinsă de ARROW-1 

a fost măsurată cu ajutorul profundimetrului din echipamentul de scufundare a scafandrului care a 

asistat activitatea vehiculului în apă. Procedura a avut loc cu respectarea tuturor normelor de 

protecție privind lucrul în mediul hiperbar.  

Adâncimea maximă a bazinului este de 4 metri. Echivalent cazul al doilea de simulare, 

atingerea adâncimii de 2,5 metri de către ARROW-1 se realizează după o perioadă de 20 sec de la 

momentul inițial. În ambele cazuri, timpii necesari deplasării vehiculului în imersiune au fost 

măsurați cu ajutorul consolei de scufundare din echipamentul de scufundare al scafandrului. 

Informațiile privind viteza de deplasare a vehiculului, au fost transmise către consola de comandă 

prin intermediul cablului ombilical. 

7.2.1. Analiza experimentală în bazin a performanţelor de stabilizate ale corpului 

vehicului 
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7.3. Măsurători efectuate cu ECA A9M 

 

Pentru realizarea stabilizării, precum și a tipurilor de imagini pe care un vehicul subacvatic 

le poate oferii operatorilor, am folosit vehiculul subacvatic autonom ECA A9M. Vehiculul se află 

în dotarea scafandrilor militari EOD din cadrul Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă, Secția 

Scafandri de Luptă EOD. 

 

Figura 7.7. Simulări realizate în cooperare cu scafandri 

Manipularea vehiculului se realizează de către 2 operatori. Transportul de la nava- suport 

către raionul de cercetare se face cu ajutorul ambarcațiunilor ușoare.  

Planificarea activității de scanare a vehicului se realizează pe consola de lucru (Figura 7.7) 

cu ajutorul unui program dedicat în acest sens. Informațiile pentru scanare, inclusiv viteza de 

deplasare, altitudinea și adâncimea de lucru, după planificarea misiunii sunt introduse în memoria 

vehiculului cu ajutorul unui cablu de date sau wireless, acest lucru are loc la suprafață înainte de 

lansarea la apă a robotului. 
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Figura 7.8. Scanări obținute cu ECA A9M 

Datele obținute pot fi interpretate după finalizarea activității de scanare prin descărcarea 

informațiilor colectate în timpul scanării (video, scan) pe unitatea de lucru de la suprafață. 

Totodată, pentru o prelucrare mai amănunțită a datelor, acestea sunt integrate în sistemul de analiză 

aflat la bordul navei de suport cercetare hidrografică a Direcției Hidrografice Române Cpt. Cdor 

Alexandru Cătuneanu. 

Linia din mijlocul afișajului (Figura 7.8) reprezintă unghiul ”mort” care nu este acoperit 

de senzorii laterali de scanare. Obiectele cuprins în scanare sunt interpretate în funcție de conul de 
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umbră format de acestea în timpul scanării. Zona nescanată de senzorii vehiculului, este acoperită 

de camera video montată pe partea ventrală a vehiculului. 

În Figura 7.8, se observă cum vehiculul ECA A9M a descoperit un contact subacvatic. 

Informațiile legate de acesta sunt prelucrate privind caracteristicile magnetice și de poziționare.  

În partea dreaptă a afișajului se poate urmări drumul parcurs de vehicul pe timpul scanării. 

În cazul simulărilor efectuate cu ajutorul vehiculului autonom ECA A9M, acesta este 

scufundat până la o imersiune de 3 metri, cu o vizibilitate orizontală de 2 metri și vizibilitate 

verticală de 2 m. Stabilizarea lui se face în mod automat, luând în considerare adâncimea la care 

este scufundat și posibilitățile acestuia de reglaj autonom pentru atingerea adâncimii impuse, 

trasând o traiectorie elicoidală descendentă. Procedând în mod analog cu cazul vehiculului 

ARROW-1, timpul necesar vehiculului ECA A9M de a atinge adâncimea de 1 m și de a se stabiliza 

este de 15 sec. Adâncimea de 2.5 m, este atinsă după o perioadă de 35 sec. 

În următoarele cazuri, vehiculul autonom este scufundat până la o imersiune de 24 metri, 

unde vizibilitatea orizontală este de 1 m, iar vizibilitatea verticală tot de 1 metru. Conform 

graficelor obținute, vehiculul ajunge la această adâncime în 15:28 minute, cu o viteză de 2.3 

noduri. 

7.4. Utilizarea simulatorului ROV în modelare și simulare 

 

Pentru realizarea simulării privind stabilizarea vehiculului subacvatic neconvențional, se 

poate folosi simulatorul ROV VMAX PerrySlingsby, aflat în custodia GSP Training Center. 

Simularea reprezintă un process în două etape: modelarea 3D pentru obiecte și părți componente 

ale unui nou scenariu prin intermediul programului 3D Studio Max, apoi programarea efectivă 

folosind scenariul de simulare. 
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Figura 7.9. Simulatorul ROV VMAX PerrySlingsby 

 

7.2. Concluzii 

 

Pentru determinarea timpilor necesari vehiculelor subacvatice de a intra în imersiune la o 

adâncime impusă, am folosit soft-ul MATLAB SIMULINK. Pentru validarea experimentală a 

rezultatelor obținute în urma simulărilor pentru stabilizarea vehiculului la adâncimile de 1 metru 

și 2,5 metri, am utilizat vehiculul subacvatic telecomandat ARROW-1 aflat în custodia Academiei 

Navale ”Mircea cel Bătrân” și vehiculul subacvatic autonom ECA A9M, aflat în dotarea Secției 

Scafandri de Luptă EOD. 

Diferența dintre rezultatele obținute în urma simulării și cele obținute în mediul real constă 

în diferența de timp de 13 secunde în cazul stabilizării la adâncimea de 1 metru pentru ambele 

tipuri de vehicule subacvative. Pentru adâncimea de 2,5 metri, diferența dintre valorile obținute în 

urma simulării și valorile obținute experimental cu ARROW-1 constă în 10 secunde, respectiv 25 

secunde pentru ECA A9M. Diferența dintre timpul înregistrat de vehiculul subacvatic 

telecomandat și vehiculul subacvatic autonom este datorită traiectoriei descendete elicoidale pe 

care vehiculul subacvatic autonom o are în momentul în care coboară în imersiune, comparativ cu 

vehiculul subacvatic telecomandat care prezită o traiectorie descendetă dreaptă.  
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Stabilirea timpilor necesari vehiculelor subacvatice telecomandate și autonome de a intra 

în imersiune șa o adâncime impusă, ajută operatorii de vehicule subacvatice să determine timpii 

necesari stabilizării la o adâncime impusă cu scopul executării misiunilor specifice.  
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CAPITOLUL VIII. CONCLUZII, CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI DIRECȚII DE 

CERCETARE ULTERIOARE 

 

8.1. Concluzii finale 

 

Lumea în care evoluăm presupune întelegerea și acumularea unei cantități imense de 

informații, care apoi necesită procesare. Vehiculele subacvatice reprezintă infrastructura pe baza 

cereia se pot utiliza aplicații care permit monitorizarea acvaculturilor, poluării mediului marin, 

precum și exploatarea resurselor din domeniul offshore, navigația și colectarea de date din mările 

și oceanele lumii sau chiar părți componente din sistemele automate de prevenire a dezastrelor.  

În ceea ce privește conținutul lucrării, aceasta a prezentat atât studiul teoretic privind 

ecuațiile de mișcare și de stabilizare ale vehicululelor subacvatice, dar și studiul simulărilor prin 

metode numerice, respectiv simulărilor reale cu ajutorul vehiculelor subacvatice la scara 1:1. 

Vehiculele subacvatice folosite în cadrul simulărilor au fost: vehiculul subacvatic telecomandat 

ARROW-1, prototip aparținând Academiei Navale Mircea cel Bătrân și vehiculul subacvatic 

autonom ECA A9M aparținând Secției Scafandrilor de Luptă EOD. 

Rezultatele experimentale pe vehicul au fost trecute în categoria rezultatelor reale cu 

ajutorul similitudinii și comparate ulterior cu valorile rezultate prin simulările numerice executate 

pe domenii numerice infinite pentru structura în mărime naturală. Diferențele sesizate nu depășesc 

15%, reprezintă diferențe uzuale între simulările AQWA, CFD, SIMULINK și experimentele de 

bazin. Rezultă de aici că soluțiile numerice corespund fenomenelor studiate în condițiile impuse 

de ipotezele inițiale. Existența acestor diferențe are surse multiple printre care: utilizarea unei 

similitudini incomplete, aproximațiile datorate calculelor iterative în cadrul ANSYS și folosirea 

unui bazin experimental comparativ cu situația numerică în care domeniul este infinit.  

Simularea permite oamenilor să experimenteze o întreagă varietate de situaţii realiste şi să 

înveţe din greşelile pe care le fac în astfel de situaţii, fără a pune în pericol viaţa umană şi fără a 

provoca daune financiare prin deteriorarea bunurilor şi echipamentelor. Tema se leagă în primul 

rând de siguranţa personalului şi necesitatea instruirii acestuia privind modul de operare a 

vehiculelor, stabilizarea și comporatarea acestora în imersiune,  apriori desfăşurării operaţiunilor 
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pe mare – elemente vitale pentru buna desfăşurare a obiectivelor propuse în cazul unor proiecte de 

mare avengură offshore: instalaţii de foraj, construcţii tip jacket, construcţii de conducte submarine 

(petrol/gaz), comunicaţii (fibre optice), construcţii de parcuri eoliene pe mare, prospecţiuni 

geologice, prevenitoare cu bacuri submarine pentru sonde şi alte operaţii care vor implica folosirea 

vehicule subacvatice. 

Partea experimentală a avut drept scop determinarea timpului necesar stabilizării 

vehiculului ARROW-1 la o adâncime impusă de 1 metru. Pentru realizarea acestui experiment am 

beneficiat de ajutorul a doi scafandri care au monitorizat și observan activitatea vehiculului în apă, 

precum și pentru partea de asigurare a condițiilor optime de scufundare a vehiculului.  

În ceea ce privește influența curenților asupra deplasării vehiculului, înainte de scufundarea 

acestuia am determinat parametrii privind contițiile hidrometeorologice folosind curentometrul 

Model 109 VALENPORT, aflat în custodia Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”. Pe parcursul 

anului 2019, am realizat Proiectul Științific de Dezvoltare și Cercetare nr. 129 ” STUDIU ȘI 

MĂSURĂTORI PRIVIND INFLUENȚA CURENȚILOR COSTIERI ASUPRA LITORALULUI 

ROMÂNESC DE LA CAPUL MIDIA LA MANGALIA” . 

 

8.2. Contribuții personale 

 

Deși lucrarea de față reprezintă o continuare a unui demers ce se dorește foarte eficient, de 

actualitate și mereu în dezvoltare, câteva dintre contribuțiile aduse studiului stabilizării vehiculelor 

subacvatice neconvenționale pot fi menționate succint: 

1. Sinteza stadiului actual privind eficientizarea utilizării vehiculelor subacvatice 

neconvenționale, prezentându-se evoluția vehiculelor subacvatice, modelele existente până 

la momentul actual sau în stadiul de proiect utilizându-se referințele bibliografice actuale 

prezentate în cadrul lucrării; 

2. Prezentarea influenței cablului ombilical al vehiculelor subacvatice telecomandate prin fir, 

structura generală a cablului ombilical, forțele hidrodinamice, de tensiune care acționează 

asupra cablului și realizarea analizei statice a acestuia; 

3. Realizarea design-ului corpului vehiculului folosind SolidWorks- v student; 
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4. Simularea acțiunii valurilor asupra cablului vehiculului subacvatic neconvențional prin 

intermediul simulării numerice folosind ANSYS AQWA v.20, și pașii necesari pentru 

realizarea acestei analize, precum și modul de extragere a datelor necesare, rezultate în 

diverse simulări efectuate- răspunsul RAO pentru diferite situații și spectre de val; simularea 

a fost efectuată pentru cele 3 direcții principale de deplasare: tangaj, ruliu și ambardee; în 

urma simulării au fost obținute următoarele: 

 Abscisa poziției valorii minime pentru valoarea RAO în cazul unghiului de incidență de -

180, are o valoare constantă de 1.50514 Hz; 

 Abscisa poziției valorii maxime pentru valoarea RAO în cazul unghiului de incidență de -

180, are o valoare constantă de 0.01592 Hz; 

5. Prezentarea metodologiei de realizare a simulării numerice CFD (Computational Fluid 

Dynamics) în condițiile simulării a șase grade de libertate; 

6. Evaluarea influenței parametrilor hidrodinamici asupra vehiculelor subacvatice folosind 

ANSYS CFD v.20; 

 Valoarea maximă a presiunii este de 50891.4 Pa, atinsă în prova vehiculului;  

 Valoarea minimă este de -92984.5 Pa atinsă în imediata apropiere a coafei vehiculului, în 

fanta coafei acestuia; 

 Distribuția neuniformă a presiunii pe suprafața corpului vehiculului, se află în 

corespondență cu direcția de deplasare a corpului vehiculului, respectiv viteza de deplasare.  

7. Utilizarea adecvată a metodelor și informațiilor necesare realizării simulării numerice CFD 

pentru vehiculul subacvatic neconvențional ARROW-1;  

8. Colectarea din teren, procesarea și verificarea datelor înregistrate cu ajutorul curentometrul 

VALENPORT Model 106 necesare determinării factorilor hidro-meteorologici pe parcurul 

anului 2019; 

9. Evaluarea influenței curenților si valurilor costiere asupra porturilor maritime românești, 

datele urmând ulterior să fie integrate în cadrul simulărilor privind stabilizarea vehiculului 

subacvatic;  

10. Determinarea prin integrare directă în MATCAD SOLIDWORKS a caracteristicilor 

vehiculului subacvatic privind timpul necesar stabilizării acestuia; 

 Sunt prezentate graficele privind traiectoria de deplasare a vehiculului subacvatic: poziția 

vehiculului la un moment dat când se află în imersiune; 
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 Vehiculul are o traiectorie descendentă până la imersiunea de 1 m, urmând o stabilizare a 

acestuia la valoarea de 1.163 m; timpul necesar este de 2 secunde; 

 Stabilizarea vehiculul la adâncimea de  2,5158 𝑚, acesta descrie similar cazului anterior o 

traiectorie descendentă pănâ la o adâncime de aproximativ 2,615 𝑚., după o perioadă de 

10 sec. 

11. Validarea rezultatelor obținute în urma calculelor și a simulărilor cu ajutorul măsurătorilor 

realizate în bazin privind stabilizarea vehiculului subacvatic telecomandat ARROW-1; 

 Conform rezultatelor obținute, vehiculul se află la adâncimea de 1 metru după aproximativ 

10 sec, iar după 15 sec se stabilează la adâncimea dorită; 

 Vehiculul se află la adâncimea de 2.5m după aproximativ 20 sec; 

12. Validarea rezultatelor obținute în urma simulărilor numerice cu măsurători efectuate în 

Marea Neagră privind stabilizarea vehiculului subacvatic autonom ECA A9M cu aprobarea 

Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă; 

 Pentru a atinge imersiunea de 1 metru, timpul necesar este de 15 sec, având o viteză de 2.3 

noduri; 

 Adâncimea de 2.5 m, este atinsă după o perioadă de 35 sec. 

13. Rezultate finale: 

Tabelul 8.1. Rezultate finale 

 Rezultate simulare stabilizare ARROW-1 ECA A9M 

Timp Adâncime  Timp Adâncime Timp  Adâncime 

1. 2 sec 1.163 m 15 sec 1 m 15 sec 1 m 

2. 10 sec 2.5158 m 20 sec 2.5 m 35 sec 2.5 m 

 

Stabilirea timpilor necesari vehiculelor subacvatice telecomandate și autonome de a intra în 

imersiune șa o adâncime impusă, ajută operatorii de vehicule subacvatice să determine timpii 

necesari stabilizării la o adâncime impusă cu scopul executării misiunilor specifice.  

14. Identificarea unor metodologii de optimizare privind modul de integrare  și optimizare a 

aplicabilității vehiculelor subacvatice neconvenționale în cadrul simulatorului special 

destinat din cadrul GSP Training; 

15. Conturarea unor direcții de cercetare pe termen mediu și lung în domeniul vehiculelor 

subacvatice neconvenționale; 
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8.3. Dezvoltări ulterioare 

 

Introducerea tuturor datelor obținute într-un simulator integrat de conducere a vehiculelor 

subacvatice poate ușura munca viitorilor operatori de vehicule în ceea ce privește stabilizarea 

acestora, în vederea acordării timpilor necesari în momentul executării diferitelor aplicații. Pentru 

acest lucru, firma GSP Training dispun de simulatorul ROV VMAX Perry Slingsby. Modul de 

operare al simulatorului este asemănător cu modul de operare real. În urma vizitei efectuate la GSP 

Training, dl. Caraivan Mitruț, directorul firmei, mi-a prezentat modul de operare al simualtorului 

pentru ROV-uri, precum și vehiculele pe care le au în dotarea navelor, urmând ca pe viitor să 

stabilim o colaborare privind operarea și certificarea Operatorilor ROV. 

Vehiculul subacvatic neconvențional, va reprezenta în continuare una dintre marile 

provocări ale comunității de cercetători și ingineri la nivel global. Luând în considerare experiența 

și cunoștiințele acumulate pe parcursul acestei cercetări, propunem următoarele direcții de 

dezvoltare: 

- Continuarea experimentelor pe modelul existent; 

- Realizarea simulării vehiculului subacvatic în momentul în care acesta este echipat cu brat 

manipulator; 

- Realizarea simulării vehiculelor prin intermediul Simulatorului ROV VMAX Perry 

Slingsby; 

- Stabilirea fezabilității vehiculelor subacvatice autonome și telecomandate într-un vehicul 

subacvatic neconvențional Multi-Control. 



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

 

BIBLIOGRAFIE  

 

[1]   A.-T. Nedelcu, N. Buzbuchi, C. Faitar și L. Stan, „Underwater vehicle –their past 

present and future development,” Resort 2018, IOP Conf. Series: Journal of Physics: 

Conf. Series 1122, 2018.  

[2]   E. Bovio, D. Cecchi și F. Baralli, „Autonomous underwater vehicles for scientific and 

naval operations,” Annual Reviews in Control, pp. 117-130, 2006.  

[3]   V. Novac, E. Rusu și G. Stăvărache, „Black Sea Naval Accidents -Intervention 

Management,” REMARC - Renewable Energy extraction in MARine environment and its 

Coastal impact, 2019.  

[4]   A. Gîrladeanu și E. Rusu, „An Evaluation of the Main Physical Features and Circulation 

Patterns in the Black Sea Basin,” Journal of Marine Science 3(1), 2021.  

[5]   J. Yuh, „Development in underwater robotics,” Proceedings of IEEE International 

Conference on Robotics and Automation, vol. 2, pp. 1862-1867, 1995.  

[6]   B. Rajan, J. Bellingham și K. Rajan, „Robotics in remote and hostile environments, 

Science,” Science 318, pp. 1098-1102, 2007.  

[7]   A.-T. Nedelcu, „Studiu și măsurători privind influența curenților costieri asupra 

litoralului românesc de la Capul Midia la Mangalia,” Proiect Științific de Cercetare-

Dezvoltare nr. 129/2019, 2019. 

[8]   A.-T. Nedelcu, „Studiu și măsurători privind influența curenților costieri asupra 

litoralului românesc de la Capul Midia la Mangalia,” în Conferința Direcției 

Hidrografice, Februarie 2020.  

[9]   R. Boşneagu, A.-T. Nedelcu și I. Scurtu, „Black Sea - the geopolitical, economic, social 

and military importance,” Resort 2018, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. 

Series 1122, 2018.  

[10]   A. F. Molland, „A Guide to Ship Design, Construction and Operation,” în The Maritime 

Engineering Reference Book, 2008, pp. 728, 730-783. 

[11]   J.Yuh, „Learning control of underwater robotic vehicles,” IEEE Control Systems, vol. 

14, nr. 2, pp. 36-46, 1994.  

[12]   J. M. W. Yuh, „Underwater robotics,” 2001, 609-639.  



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

[13]   R. D. Christ, L. Robert și W. Sr, The ROV Manual: A User Guide for Remotely 

Operated Vehicles, Butterworth Heinemann, 2013.  

[14]   D.L.Brock, D.J.Montanaand și A.Z.Ceranowicz, „Coordination and control of multiple 

autonomous vehicles,” IEEE Conference on Robotics and Automation, pp. 2725-2730, 

1992.  

[15]   G. Antonelli, Underwater robots, Third Edition, 2014.  

[16]   R. Dana Yoerger, M. Albert Bradley, M. Jakuba, R. Christopher German, T. Shank și 

M. Tivey, „Autonomous and Remotely Operated Vehicle Technology,” Oceanography, 

vol. 20, nr. 1, 2007.  

[17]   J. Y. S. Zhao, „Experimental study on advanced underwater robot control,” IEEE 

Trans.Robot, vol. 4, nr. 21, pp. 695-703, 2005.  

[18]   T. Fossen, Guidance and Control of Ocean Vehicles, 1994.  

[19]   M. Dinç și C. Hajiyev, „Integration of Navigation Systems for Autonomous Underwater 

Vehicles,” Journal of Marine Engineering & Technology, vol. 15, nr. 1, 2015.  

[20]   T. Fossen, „Marine Control Systems: Guidance, Navigation and Control of Ships, Rigs 

and Underwater Vehicles,” Trondheim: Marine Cybernetics, 2002.  

[21]   T. Fossen, Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control, 2011.  

[22]   M. Kyo, E. Hiyazaki, S. Tsukioka, H. Ochi, Y. Amitani, T. Tsuchiya, T. Aoki și S. 

Takagawa, „The sea trial of "KAIKO", the full ocean depth research ROV,” în OCEANS 

'95. MTS/IEEE. Challenges of Our Changing Global Environment (Conference 

Proceedings), San Diego, CA, 1995.  

[23]   T. Prestero, „Verification of a Six-degree of Freedom Simulation Model for the REMUS 

Autonomous Underwater Vehicle,” MSc. Thesis, MIT, 2001, pp. 20-36. 

[24]   J. Sherman, R. Davis, W. Owens și J. Valdes, „The autonomous underwater glider,” 

IEEE J. Ocean. Eng. 26(4), pp. 437-446, 2001.  

[25]   M. Farid Said, I. S. Roslan Muhamad și SA Abu Bakar, „Conceptual Design of 

Remotely Operated Underwater Vehicle,” Journal of Transport System Engineering, 

vol. 2, pp. 15-19, 2015.  

[26]   I. M. C. Association, High Voltage Equipment - Safety Procedures for Working on 

ROVs, IMCA R 005, Rev.1, 2001.  



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

[27]   A.-T. Nedelcu și C.-P. Clinci, „A survey of autonomous vehicles in scientific 

applications,” “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin, vol. 10, nr. 2, 

2017.  

[28]   J. P. Pablo Rodríguez, „Mini AUV, a platform for future use on marine research for the 

Spanish Research Council Unidad de Tecnología Marina,” 2005. 

[29]   „SEABOTIX Overview, OCEANSCAN Brochure,” [Interactiv]. Available: 

www.oceanscan.net/gallery/PDFs/SeaBotix_Overview_Brochure_lo%20(1).pdf. 

[Accesat 11 01 2018]. 

[30]   „ROV TRAINING & SUBSEA SOLUTIONS, QSTAR Brochure,” [Interactiv]. 

Available: https://6d62d40b-ea28-4147-b659-

7b5ecfd52895.filesusr.com/ugd/812f0e_4469d54d6f354f94baa46eff4b304760.pdf. 

[Accesat 10 01 2018]. 

[31]   „SEAMOR 300FROV, OCEAN SYSTEMS Brochure,” [Interactiv]. Available: 

www.oceansystemsinc.com/pdf/Seamor300F_1.ai.pdf. [Accesat 10 01 2018]. 

[32]   „MITSUI E&S,” [Interactiv]. Available: 

www.mes.co.jp/english/business/environment/development/detail746.html. [Accesat 11 

01 2018]. 

[33]   „VideoRay,” [Interactiv]. Available: www.videoray.com/support/manuals.html. 

[Accesat 10 01 2018]. 

[34]   „Bintang Subsea,” [Interactiv]. Available: www.bintangsubsea.com/inspection-class-

rov-lynx/. [Accesat 11 01 2018]. 

[35]   „ROV system, OCEANEERING,” [Interactiv]. Available: www.oceaneering.com/rov-

services/rov-systems/. [Accesat 11 01 2018]. 

[36]   „MBARI RIBURON,” [Interactiv]. Available: 

www3.mbari.org/expeditions/vessels_vehicles/tiburon_legacy.html. [Accesat 10 01 

2018]. 

[37]   „CSIRO,” [Interactiv]. Available: www.csiro.au/en/Research/OandA/Areas/Marine-

technologies/Hi-tech-ocean-observing/Deep-tow-camera-system. [Accesat 11 01 2018]. 

[38]   „WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION,” [Interactiv]. Available: 

www.whoi.edu/know-your-ocean/ocean-topics/underwater-archaeology/rms-

titanic/ships-technology-used-during-the-titanic-expeditions/. [Accesat 11 01 2018]. 

[39]   „SCARAB,” [Interactiv]. Available: www.oceanasubsea.com/media-

downloads/technical-specifications/perry-tritech-s-triton-xl. [Accesat 10 01 2018]. 



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

[40]   D. Whang, N. Xu și S. Rangwala, „Development of an embedded sensing system for 

structural health monitoring,” International Workshop on Smart Materials and 

Structures Technology, pp. 68-71, 2004.  

[41]   D. Steere, A. Baptista și D. McNamee, „Research challenges in environmental 

observation and forecasting systems,” 6th ACM International Conference on Mobile 

Computing and Networking, 2000.  

[42]   A. Cerpa, J. Elson și D. Estrin, „Habitat monitoring: Application driver for wireless 

communications technology,” ACM SIGCOMM Workshop on Data Communications in 

Latin America and the Caribbean, 2001.  

[43]   T. Melodia, I. F. Akyildiz și D. Pompili, „Challenges for Efficient Communication in 

Underwater Acoustic Sensor Networks,” ACM Sigbed Review, vol. 1, nr. 2, 2004.  

[44]   V. Novac, E. Rusu și C. Scurtu, „UUVs support to naval operations UUVs support to 

naval operations,” REMARC - Renewable Energy extraction in MARine environment 

and its Coastal impact, 2020.  

[45]   S. Ralph, „Ocean seismic network sea-floor observatories,” Oceanus 41, vol. 1, pp. 33-

37, 1998.  

[46]   „SAUVIM,” [Interactiv]. Available: 

www.expo21xx.com/automation21xx/16220_st3_university/default.html. [Accesat 12 

01 2018]. 

[47]   R. B. Seymour, D. Brancart, C. Gently, L. Kalvaitis și A. Lee, „Mooney- WTEC Panel 

report on Research submersibles and undersea technologies in Findalnd, France, Russia, 

Ukraine and United Kingdom.,” Wtec Hyper-Librarian, 1996. 

[48]   „HUGIN,” [Interactiv]. Available: www.kongsberg.com. [Accesat 12 01 2018]. 

[49]   N. Sun, „Inverse Problems in Groundwater Modeling.Theory and Applications of 

Transport,” Porous Media, Kluwer Academic Publishers, 1994.  

[50]   S. Janardhanan, P. Venu, F. Shahabudheen, A. Issac, O. Abhijith și P. Das, „Towards 

the development of a bio-inspired shark-shaped unmanned underwater vehicle,” în 

Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies, 2019.  

[51]   M. Agueyev, L. Kiselev și V. Matvienko, „Autonomous Underwater Robots: Systems 

and Technology,” Nauka, 2005.  

[52]   J. Heidemann, M. Stojanovic și M. Zorzi, „Underwater sensor networks: applications, 

advances and challenges,” Philosophical Transactions of The Royal Society A, pp. 158-

175, 2012.  



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

[53]   J. M. Kumph, „Maneuvering of a Robotic Pike,” Massachusetts Institute of Technology, 

2000.  

[54]   M. Hunt, W. Marquet, D. Moller, K. Peal și W. Smith, „An acoustic navigation system,” 

Tech. Rep. WHOI-74-6, Woods Hole Oceanographic Institution, 1974.  

[55]   E. Geyer, P. Creamer, J. D’Appolito și R. Gains, „haracteristics and capabilities of 

navigation systems for unmanned untethered submersibles,” Proc. Int. Symp. Unmanned 

Untethered Submers. Technol., pp. 320-347, 1987.  

[56]   HDW, „Course 14. Manoeuvrability of Submarines,” Howaldts werke-Deutsche Werft 

AG Report, 2002. 

[57]   J. Farrell, Aided Navigation: GPS with High Rate Sensors McGraw-Hill, New York, 

2008.  

[58]   S. Tuohy, J. Leonard, J. Bellingham, N. Patrikalakis și C. Chryssostomidis, „Map based 

navigation for autonomous underwater vehicles,” Int. J. Offshore Polar Eng. 6(1), pp. 9-

18, 1996.  

[59]   M. Larsen, „High performance doppler inertial navigation – Experimental results,” 

Proc. MTS/IEEE OCEANS, vol. 2, pp. 1449-1456, 2000.  

[60]   G. Dudek și M. Jenkin, „Inertial sensors, GPS, and odometry,” Springer Handbook of 

Robotics, 2008.  

[61]   M. May, „Gravity navigation,” ecord 1978 Position Locat. Navig. Symp, pp. 212-218, 

1978.  

[62]   D. Yoerger, M. Jakuba, A. Bradley și B. Bingham, „echniques for deep sea near bottom 

survey using an autonomous underwater vehicle,” Int. J. Robotics Res. 26(1), pp. 416-

429, 2007.  

[63]   M. Kuristsky și M. Goldstein, Inertial navigation. In Autonomous Robot Vehicles, 

Springer, 1990.  

[64]   A. Jircitano, J. While și D. Dosch, „Gravity based navigation of AUVs,” Proc. AUV ’90, 

pp. 177-180, 1990.  

[65]   L. Lucido, B. Popescu, J. Opderbecke și V. Rigaud, „Segmentation of bathymetric 

profiles and terrain matching for underwater vehicle navigation,” în Proceedings 2nd 

Annual World Autonoous Conference, 1996.  

[66]   X. F. Y. Delahousse, D. J.-P. Barre și A. H. A. Meirier, „Device for launching and 

recovering an underwater vehicle and implementation method,” United States, 2004. 



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

[67]   J.C. Kinsey, R.M. Eustice și L.L. Whitcomb, „A survey of underwater vehicle 

navigation: Recent advances and new challenges,” IFAC Conf. Manoeuvering Control 

Mar. Craft, 2006.  

[68]   X. F. Y. Delahousse, D. J.-P. Barre și A. H. A. Meirier, „Device and method for 

launching and recovering an under-water vehicle,” United States, 2004. 

[69]   „General Sheet Metal Information, SolidWorks CAD Sheet Metal Examples,” 

[Interactiv]. Available: http://www.sheetmetaldesign.com/. [Accesat 27 02 2019]. 

[70]   Y. Siek și S. Sakovich, „Simulation of the controlled movement based on the 

complexity principle for an automatic underwater vehicle,” Vibroengineering 

PROCEDIA 25(2):194-200, 2019.  

[71]   M. Gertler și G.R. Hagen, „Standard Equations of Motion for Submarine Simulation,” 

DTNSRDC/SR 009 01 01 1967, 1967. 

[72]   M. Aras, M. Kamarudin, M. Nizam, I. Zainal și M. Sulaiman, „Analysis of integrated 

sensor for unmanned underwater vehicle application,” Indian Journal of Geo-Marine 

Sciences Vol. 46(12), pp. 2552-2561, 2017.  

[73]   Q. B. Yong Bai, „Chapter 27- ROV Intervention and Interface,” în Subsea Engineering 

Handbook (Second Edition), 2018, Elsevier Science, 2019.  

[74]   D. Planchard, „Drawing and Detailing with Solidworks 2005,” Editeur Schroff 

Development Corp, 2005.  

[75]   K. Asakawa, J. Kojima, Y. Kato, S. Matsumoto și N. Kato, „Guidance and control of 

autonomous underwater vehicle AQUA Explorer 1OOO for inspection of underwater 

cables,” Proc. 8th Int. Symposium on Unmanned, Untethered Submersible Technology, 

1993.  

[76]   J. Yuh, „Learning control of underwater robotic vehicles,” IEEE Control Systems, vol. 

14, nr. 2, pp. 39-42, 1994.  

[77]   J. Yuh, G. Marani și D. R. Blidberg, „Applications of marine robotic vehicles,” Intel 

Serv Robotics, 2011.  

[78]   J.Y. Bae, K.H. Sohn, H.K. Kwon și S.K. Lee, „A study on changes in appendage design 

for improvement of dynamic stability of Manta-type unmanned undersea vehicle,” 

Journal. Social Naval Architecture Korea, 44 (No.3), pp. 323-331, 2007.  

[79]   A. A. Martin, Stability and Motion Control of Ocean Vehicles, Cambridge: MIT Press, 

1972.  

[80]   A.-. T. Nedelcu, O. Tărăbuță, C. Clinci și G. Ichimoaei, „CFD approach used for 

modelling hydrodynamic analysis and motion characteristics of a remotely operated 



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

vehicle,” 4th International Scientific Conference SEA-CONF 2018, IOP Conf. Series: 

Earth and Environmental Science 172, 2018.  

[81]   M. Jeon, H.K. Yoon, J. Hwang și H.J. Cho, „A Study on the Maneuvering 

Characteristics of Submerged Body by the Change of its Design Parameters,” Spring 

Workshop of the Korea Marine Robot Technology Society, pp. 35-40, 2016.  

[82]   D. Sen, „A study on sensitivity of maneuverability performance on the hydrodynamic 

coefficients for submerged bodies,” J. Ship Res., 44 (No.3), pp. 186-196, 2000.  

[83]   C. Kim, „The trend of the development for the underwater vehicle and its technology,” 

2011 Joint Symposium of the Korean Association of Ocean Science and Technology 

Societies, p. 469, 2011.  

[84]   J.S. Albus și H.G. Lumia, „Standard References Model for Telerobot Control System 

Architecture,” National Bureau of Standards Robot Systems Div, 1984. 

[85]   T. Prestero, „Verification of a Six‐Degree of Freedom Simulation Model for the 

REMUS,” Autonomous Underwater Vehicle, M.Sc. Thesis in Ocean and Mechanical 

Engineering, 2001.  

[86]   A. T. Nedelcu, C. Faitar și N. Buzbuchi, „The Analysis of Immersion Movement of 

Remotely Operated Vehicle,” Mechanical Testing and Diagnosis ISSN 2247 – 9635, 

vol. 4, pp. 5-8, 2017.  

[87]   M. Caccia, G. Indiveri și G. Veruggio, „Modeling and Identification of Open-Grame 

Variable Configuration Unmanned Underwater Vehicles,” Journal of Oceanic 

Engineering, vol. 25, nr. 2, pp. 227-240, 2000.  

[88]   H. Yoon, J. Ahn și N. Son, „Establishment of hydrodynamic force and moment model 

by using system identification method and neural networks,” nternational Conference 

on Marine Research and Transportation, 2006.  

[89]   „ Engineers The Society of Naval Architects and Marine. Nomenclature for Treating the 

Motion of a Submerged Body Through a Fluid”. 

[90]   D. Dinu, Mecanica fluidelor pentru navigatori, Editura Nautica, 2010.  

[91]   M. F. Hajosy, Six Degree of Freedom Vehicle Controller Design for the Operation of an 

Unmanned Underwater Vehicle in a Shallow Water Environment, 1994: Ocean 

Engineer's thesis, Massachusetts Institute of Technology, Department of Ocean 

Engineering.  

[92]   N. Wolfgang, „Grundkurs Theoretische Physik 2: Analytische Mechanik,” Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 2011.  



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

[93]   O. Fjellstad, „Control of Unmanned Underwater Vehicles in Six Degrees of Friedom,” A 

Quaternion Feedback Approach. Dr. ing. Thesis, 1994.  

[94]   A. Inzartsev, Underwater Vehicles, In‐Tech, 2009.  

[95]   G. Demirkaya, C. W. Soh și O. Ilegbusi, „Direct solution of Navier-Stokes equations by 

radial basis functions,” Applied Mathematical Modelling, pp. 1848-1858, 2008.  

[96]   D. E. Humphreys, „Development of the equations of motion and transfer functions for 

underwater vehicles,” Report NCSL 287-76, Naval Coastal Systems Laboratory, 

Panama City, FL, 1976. 

[97]   M. R. Bottaccini, „The stability coefficients of standard torpedoes,” NAVORD Report 

3346, U.S. Naval Ordnance Test Station, China Lake, CA, 1954. 

[98]   S. F. Hoerner, Fluid Dynamic Drag, 1965.  

[99]   M. S. Triantafyllou, „Maneuvering and control of surface and underwater vehicles,” 

LectureNotes for MIT Ocean Engineering Course 13.49, 1996.  

[100]   D. B. Robert, Formulas for Natural Frequency and Mode Shape, Malabar, Florida: 

Krieger Publishing Company, 1979.  

[101]   J. N. Newman, Marine Hydrodynamics, Massachusetts: MIT Press, 1977.  

[102]   M. R. Bottaccini, „The stability coefficients of standard torpedoes,” NAVORD Report 

3346, U.S.Naval Ordnance Test Station, China Lake, 1954. 

[103]   C.M. Ablow și Schechter S., „Numerical simulation of undersea cable dynamic,” Ocean 

Enging, pp. 443-457, 1983.  

[104]   S. M. Burgess, „Nonlinear dynamics in a structural model of employment,” Journal of 

Applied Econometrics, vol. 7, nr. 1, 1992.  

[105]   B. Buckham și M. Nahon, „Dynamics simulation of low tension tethers,” OCEANS ’99 

MTS/IEEE, vol. 2, pp. 757-766, 1999.  

[106]   Z. Fang, Q. He, B. Xiang, H. Xiao, K. He și Y. Du, „A finite element cable model and 

its applications based on the cubic spline curve,” China Ocean Engineering, 27(5), pp. 

683-692, 2013.  

[107]   O. Eidsvik și I. Schjølberg, „Time domain modeling of rov umbilical using beam 

equations,” FAC-PapersOnLine, 49(23), pp. 452-457, 2016.  

[108]   S. Timoshenko și J. Gere, „heory of Elastic Stability,” Dover Publications Inc., nr. 1989.  



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

[109]   „Offshore technology,” [Interactiv]. Available: www.offshore-technology.com. [Accesat 

24 02 2020]. 

[110]   Y. Singh, S. Bhattacharyya și V. Idichandy, „CFD approach to modelling, 

hydrodynamic analysis and motion characteristics of a laboratory underwater glider with 

experimental results,” Journal of Ocean Engineering and Science 2 (2), pp. 90-119, 

2017.  

[111]   „American Society of Mechanical Engineers,,” [Interactiv]. Available: www.omae.org. 

[Accesat 27 01 2019]. 

[112]   S. Sagatun, „The Elastic Cable Under the Action of Consentrated and Distributed 

Forces,” Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering,123, pp. 43-45, 2001.  

[113]   A. C. Ugural și S. K. Fenster, Advanced Strength and Applied Elasticity (4th ed.), 

Prentice-Hall. ISBN 978-0-13-047392-9, 2003.  

[114]   Cheetham P., S. Du și R. May, „Hydrodynamic analysis of ships side by side,” în 

Proceeding of 1st International Aerospace CFD Conference, France, 2007.  

[115]   Colby M.K., M.E. Nasroullahi și K. Tumer, „Optimizing ballast design of wave energy 

converters using evolutionary algorithms,” în Proceeding of 13th Annual Genetic and 

Evolutionary Computation Conference (GECCO 2011), Ireland, 2011.  

[116]   „MATLAB SIMULINK tutorial,” [Interactiv]. Available: 

www.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html. [Accesat 15 01 2020]. 

[117]   R. Boşneagu, S. Lupu, A. Pocora, S. Șerban și A. Nedelcu, „Calculating the position 

parameters at the kinematic maneuver for approaching and collision courses,” Resort 

2018, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1122, 2018.  

[118]   P. Edgar și S. Smith, „An experimental self-motion study of the Ocean Explorer AUV in 

controlled sea states,” IEEE Journal of Oceanic Engineering, Vol. 23(3), pp. 274-284, 

1998.  

[119]   S. A. Malik, P. Guang și L. Yanan, „Numerical Simulations for the Prediction of Wave 

Forces on Underwater Vehicle using 3D Panel Method Code,” Research Journal of 

Applied Sciences, Engineering and Technology 5(21), pp. 5012-5021, 2013.  

[120]   O.Phillips, „On the generation of waves by turbulent wind,” Journal of Fluid 

Mechanics. 2 (5), pp. 417-445, 1957.  

[121]   J. Miles, „On the generation of surface waves by shear flows,” Journal of Fluid 

Mechanics. 3(2), pp. 185-204, 1957.  



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

[122]   A.W.Lewis și R.N.Allos, „JONSWAP's parameters: Sorting out the inconsistencies,” 

Ocean Engineering, vol. 17, nr. 4, pp. 409-415, 1990.  

[123]   L. Moskowitz, „Estimates of the power spectrums for fully developed seas for wind 

speeds of 20 to 40 knots,” Journal of Geophysical Research, vol. 69, nr. 24, pp. 5161-

5179, 1964.  

[124]   „DataforOchi-Hubblespectrum.html,” [Interactiv]. Available: 

www.orcina.com/webhelp/OrcaFlex/Content/html/Environment. [Accesat 15 04 2020]. 

[125]   „DataforTorsethaugenspectrum.html,” [Interactiv]. Available: 

https://www.orcina.com/webhelp/OrcaFlex/Content/html/Environment. [Accesat 15 04 

2020]. 

[126]   J. Journée și W. Massie, Offshore Hydromechanics, First Edition, Delft University of 

Technology, 2011.  

[127]   W. J. J. Pierson și L. A. Moskowitz, „Proposed Spectral Form for Fully Developed 

Wind Seas Based on the Similarity Theory of S. A. Kitaigorodskii,” Journal of 

Geophysical Research, vol. 69, pp. 5181-5190, 1964.  

[128]   K. Hasselmann, T.P. Barnett, E. Bouws, H. Carlson, D.E. Cartwright, K. Enke, J.A. 

Ewing, H. Gienapp, D.E. Hasselmann, P. Kruseman, A. Meerburg, P. Mller, D.J. Olbers, 

K. Richter, W. Sell și H. Walden, „Measurements of wind-wave growth and swell decay 

during the Joint North Sea Wave Project (JONSWAP),” Ergnzungsheft zur Deutschen 

Hydrographischen Zeitschrift Reihe, p. 95, 1973.  

[129]   S. Mazaheri, Z. Ghaderi, M. Rahimian și J. R. Shahraki, „Spectral Analysis of shallow 

water waves in Persian Gulf,” he 9th International Conference on Coasts, Ports and 

Marine Structures (ICOPMAS 2010), 2010.  

[130]   K. Hasselmann, „Feynman diagrams and interaction rules of wave-wave scattering 

processes,” Rev. Geophys, 1966.  

[131]   A.-T. Nedelcu, C. Faitar, L. Stan, N. Buzbuchi și L. M. Dumitrache, „The vehicle 

movement using computational fluid dynamics method,” Modern tehnologies and 

Industrial Engineering VII, (ModTech2019), IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering, 2019.  

[132]   S. Pyshniev, Y. Chang-Li și I. Danilchenko, „Method of Underwater Vehicles 

stabilization when it forward movement,” Journal of Mechatronics and Robotics, 2018.  

[133]   D. Atodiresei, A.-T. Nedelcu, A. Toma, S. Lupu, M.R. Apetroaei și A. Aptula, 

„Optimization the navigation route from Singapore to Santos by using the ship`s 

software and processing the hydrometherological parameters received in real time,” 5th 



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

International Scientific Conference SEA-CONF 2019, IOP Conf. Series: Journal of 

Physics: Conf. Series 1297, 2019.  

[134]   A.-T. Nedelcu, C. Faitar și L. Dumitrache , „CFD Analysis For a Remotely Operated 

Vehicle in Horizontal Plan,” Mechanical Testing and Diagnosis ISSN 2247 – 9635, vol. 

1, nr. 8, pp. 5-10, 2018.  

[135]   C. Jun-hong, K. Jiejun, M. Gerla și S. Zhou, „Building Scalable and Distributed 

Underwater Wireless Sensor Networks (UWSNs) for Aquatic Applications,” UCONN 

CSE Technical Report, 2005.  

[136]   A.-T. Nedelcu, C. Faităr, N. Buzbuchi, L. C. Stan și M. L. Dumitrache, „Simulation 

regarding the forward part of underwater remotely operated vehicle designed for 

research in maritime and river districts,” în 9 th International Conference on Thermal 

Equipment, Renewable Energy and Rural Development, TE-RE-RD 2020, University 

“POLITEHNICA” of Bucharest Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics - 

Faculty of Biotechnical Systems Engineering, 2020.  

[137]   „MATLAB Tutorials,” [Interactiv]. Available: 

https://www.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html. [Accesat 14 05 

2020]. 

[138]   „Video Matlab,” [Interactiv]. Available: www.mathworks.com/videos/modeling-and-

simulation-of-an-autonomous-underwater-vehicle-1586937688878.html. [Accesat 20 03 

2019]. 

[139]   A.-T. Nedelcu, D. Atodiresei și N. Buzbuchi, „Oceanographic research and recordings 

made on the north-west coast of the Black Sea,” International Journal Of Conservation 

Science, vol. 11, nr. 2, pp. 405-414, 2020.  

[140]   F. Rehman, „Stabilizing feedback control for a nonholonomic underwater vehicle using 

model reference approach,” Applied and Computational Mathematics 2(2), 2003.  

[141]   V. Sankaranarayanan și R. Banavar, „Stabilization of an underwater vehicle,” IFAC 

Proceedings Volume, vol. 38, nr. 1, pp. 580-585, 2005.  

[142]   D. Niculescu și E. Rusu, „An analysis of the dynamics of the environmental parameters 

in the Romanian nearshore of the Black Sea,” REMARC - Renewable Energy extraction 

in MARine environment and its Coastal impact, 2017.  

[143]   „Society of Petroleum Engineers web site (include eLibrary link),” [Interactiv]. 

Available: www.spe.org. [Accesat 20 05 2019]. 

[144]   „ANSYS tutorial,” [Interactiv]. Available: 

https://www.solidprofessor.com/tutorials/ansys. [Accesat 20 01 2018]. 



Studii și cercetari privind controlul și stabilizarea unui vehicul neconvențional destinat 

cercetării submarine 
 

[145]   „ANSYS AQWA,” [Interactiv]. Available: www.ansys.com/services/training-

center/structures/introduction-to-ansys-aqwa. [Accesat 18 01 2019]. 

[146]   „Solidworks tutorial,” [Interactiv]. Available: https://trimech.com/training/cad-

training/solidworks-

essentials?utm_campaign=SW_Training&utm_source=ppc&ads_cmpid=248363908&ad

s_adid=16706343028&ads_matchtype=p&ads_network=g&ads_creative=26154123263

5&utm_term=solidworks%20tutorial&ads_targetid=kwd-297325. [Accesat 20 05 2018]. 

[147]   M. Aicardi, G. Cannata, G. Casalino și G. Indiveri, „Guidance of 3D underwater Non-

holomic Vehicle Via PRoject on Holomic Solution,” Proceedings of Symposium on 

Robotic Technology SURT 2000, World Automation Congres WAC 2000 Maui. Hawaii 

USA, June 2000.  

[148]   E. Jackson și D. Eddy, „Design and Implementation Methodology for Autonomous 

Robot Control Systems,” Autonomous Control of Robotic Manipulators, 1995.  

 


