ПРОЕКТ „МОРСКА ЗВЕЗДА“
ПРОТОТИП НА АВТОНОМЕН ПОДВОДЕН АПАРАТ

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
• Проектиране на тяло и механика, способни да работят на голяма
дълбочина
• Създаване на енергийно ефективен апарат
• Тестване на различни навигационни технологии под вода
• Постигане на пълна автономия с модерни самообучаващи се алгоритми
• Разработване на нови стратегии за изследване и работа в морето
• Отваряне на нови възможности във военната техника за гранична и друга
защита, разузнаване и нападение

• Комуникационни антени,
GPS и IMU сензори

КОНЦЕПЦИИ

• Лазерно позициониране пред обекти

• Компютърно зрение за
определяне свойствата
и поведението на обектите
• Прожектори и инфрачервени
излъчватели за „нощно“ виждане

• Иновативна система за контрол
на плавателността
• Фотоволтаични панели

• Кърмови тласкател за
бърза и лесна маневреност

• Главни тласкатели от двете страни
за силно и ефективно движение
във всяка посока

• Автоматичен баласт
за бързо изплуване при проблем
• Ултразвук, барометър, температура и др.
сензори за следене на околната среда

• Шнорхел за въздух, снабден със
сензор за изплуване

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ
• Навигацията (GPS, компас, акселерометър,
жироскоп), са добре защитени отгоре,
извън главния корпус
• Инсталирани са 3 компаса
за по-точно позициониране

• Двупосочна помпа за контрол на плавателност
• Ултразвуков приемо-предавател насочен надолу

• Резервоари за вода/въздух

• Фотоволтаични панели (макс 20Wp)
за презареждане на батериите

• 3D принтирано тяло от PET-G, подсилено с
фибростъкло и епоксидна смола

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ

• сферично тяло с 10мм стени може
да издържи до 500м дълбочина
•

Размери (ш. х д.): 0.7 x 0.8 м
• Мощни зелени лазери маркират
и следят обектите отпред

• Безчеткови мотори (5 - 300W мощност),
вградени директно във винта,
осигуряват до 90% ефективност

• NVIDIA Jetson компютър (5 до 20W макс.)
с AI производителност 0.5-20 TFLOPs,
обезпечава работата на тежките
самообучаващи се алгоритми

• 80x Li-ion батерии (960Wh)
позволяват до 3 дни
непрекъсната работа под вода

• 15мм визьор от поли-карбонат защитава
камерата и осигурява ясна картина

КОНЦЕПЦИИ ЗА АВТОНОМИЯ
1. ЕНЕРГИЯ:
• Li-ion презареждащи батерии осигуряват голяма мощност и дълъг живот.
• Фотоволтаиците са най-простите и издръжливи на сурови условия електрически
генератори.

2. ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
• Нова технология самообучаващи се невронни мрежи дават възможност
за постоянно усъвършенстване на поведението, без човешка намеса.
• Компютърно зрение и анализ на сигнали (от ултразвук и микрофони) помагат за
пространствено ориентиране и засичане на обекти в реално време.
• Сензори като компас, акселерометър, жироскоп, GPS, барометър, температура и др.
играят непрекъсната роля в „поведението“ и вземането на решения.

МАШИННО ОБУЧЕНИЕ
1.

Предварително тренирани модели
• Компютърно зрение за определяне на обектите и техните качества
• Модел за определяне поведението на движещи се обекти
и предвиждане на заплахи
• Модел за обработка на сигнали за определяне на обекти чрез ултразвук

2.

Самообучаващи се модели
• Обследване и адаптиране към околната среда
• Самостоятелно избиране на различни стратегии при изпълнение на мисия
• Модел за създаване на нови цели
• Модел имитиращ „осъзнатост“, самоопределяне и следване на собствена мисия

КОМУНИКАЦИИ
• LoRa Lan радио с обхват до 15 км.
• 4G мобилна свързаност за лесна международна интернет връзка близо до
брега.
• 5G Wi-Fi свързаност за бързи тестове и прехвърляне на данни на къси
разстояния
Бележка: Комуникацията с прототипа се осъществява само на повърхността.
Когато приеме нова задача и се потопи, прототипът оперира сам.
Когато мисията приключи, или при проблем, прототипът се приближава до
бреговата ивица за да се свърже със сървъра.

ПОСТИЖЕНИЯ
• Тялото е завършено и е тествано за химична и физична устойчивост.
• Избрана е проста и ефективна механика и задвижване, между 5 различни
концепции
• Интелигентно разпределение между сензори, двигатели и контролери.
• Разработена е невронна мрежа способна да се самообучава
• Самообучаващите алгоритми са инсталирани и свързани към сензорите и
моторите, подготвени да движат прототипа самостоятелно.

КАКВО СЛЕДВА
• Научаване на прототипа да оцелява в тестов басейн
• През лятото прототипът ще бъде тестван и обучен в морето
• Провеждане на първа тестова мисия в края на сезона
• Изработване на втори прототип. Обучаване на двата да работят в екип
• Подобряване на “самоосъзнатия” модел. Опит за постигане на биологично ниво
на самосъзнание
• Разработване на бордова защитна система с електрошокови импулси
• Разработване на плаващи и подводни зарядни станции за бързо зареждане

СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ

