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ПРОЕКТ: СИП-02-34/2011
ИНТЕЛИГЕНТНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
за прогнозиране и контрол на разпространението на драгажно петно
Проект BG161PO003-1.1.01-0164-C0001 за разработка на “Интелигентна информационна система за прогнозиране и
контрол на разпространението на драгажно петно” е изпълнен по договор № СИП-02-34/30.09.2011 по Оперативна
Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, финансиран от Европейски фонд
за Регионално Развитие. Проектът е разработен в рамките на 24 месеца през периода 30.09.2011 г. - 30.09.2013 г.

Интелигентната информационна система е предназначена да осигури необходимата информация за контрол на
качеството на водите по време, и след изпълнението на драгажни дейности, чрез мониторинг и прогнозиране на
концентрацията на плаващи наноси, които понягога могат да съдържат частици с вредни за околната среда компоненти.
Системата включва дистанционно управляема безпилотна плаваща станция за мониторинг на водната среда, както
и наземно базиран компютърен симулатор (експертна система) за прогнозиране разпространението на драгажното
петно.
Предимствата на системата, в сравнение с други методи са:
Изключителна мобилност, възможност за бърза реакция
Висока точност, надеждност и взаимозаменяемост на измервателните прибори
Икономическа ефективност
Избягване на риска за човешкия фактор, оперативност в трудно-достъпни места.
Бърза прогноза за ефективен контрол на разпространението на драгажно петно

•
•
•
•
•

КОРЕС ООД е инженерно-консултантска фирма за изследвания в морската брегова зона
и вътрешните реки и водоеми. Осигурява консултантска и развойна дейност в областта
на речно и морско строителство, използва числени системи за хидродинамични
симулации, извършва проектиране и изграждане на безпилотни плаващи системи с
търговско приложение, с използване на иновативни морски технологии. Основана през
2007 г., КОРЕС е базирана в гр. Варна, България.

www.coresbg.eu

CORES A1 е плаваща станция – многофункционалнo плавателно средство, без екипаж, проектирано така че да бъде леко,
лесно използваемо, много маневрено, и разработено за измервания, проучвания в реки, вътрешни водоеми и в крайбрежната
морска зона, набиране на проби за установяване качеството на водите, мониторинг при изпълнение на драгажни дейности,
екологични измервания и др.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

Специален дизайн (патентован промишлен дизайн),
иновативен корпус от стъклопласти, който осигурява
отлична стабилност и маневреност, както и възможност
за разполагане на различно измервателно оборудване във
и извън водата;
Дистанционен радио контрол с обхват до 2000 m,
както и радио-телеметричен трансфер на данни до
наземни компютърни станции;
Набор от измервателни сензори и оборудване, което
служи за изследване на различни параметри на реките,
водоемите, крайбрежните води;

•
•
•
•
•

•

Задвижва се от два електрически двигателя снабдени
с 2 акумулатора, захранвани от 2 х 50 W фотоволтаични
модула; Практически времето за операции във водата е
неограничено (повече от 72 часа в облачни дни, над 24 часа
само на акумулатори);
Голяма товароносимост на корпуса и палубата;
Плаващата станция работи в режим на директно
дистанционно управление, при което потребителят
има директен контрол върху управлението, скоростта,
посоката и всички измервателни уреди, чрез пулт за
управление.

•
•

ПРИЛОЖЕНИЯ
Реки, езера, язовири, пристанища и изследване
в бреговата зона
мониторинг на драгажни дейности
Вземане на водни проби и мониторинг

•
•
•

Измерване скоростен орофил на потока (ADCP)
Измерване на мътността (OBS)
Видео наблюдение

CORES A1 – ПЛАВАЩА МОНИТОРИНГОВА СТАНЦИЯ
ФИЗИЧЕСКИ РАЗМЕРИ
Дължина

1.90 м

Ширина

1.35 м

Височина

1.20 м

Газене

до 0.6 м (0.4 м при стандартно оборудване)

Водоизместване

До 150 кг

Тегло

85 кг (със тандартно оборудване)

Товароносимост

65 кг (за допълнително оборудване)

МОЩНОСТ И КОНТРОЛ
Задвижване

Два DC електрическа двигателя (40 lbs всеки)

Скорост

0 - 5 възела (по-бързи системи могат да бъдат разработени по поръчка)

Работен цикъл

•
•

неограничен (фотоволтаично захранване);
>24 часа самостоятелно на акумулатори.

Контрол

Директен режим на управление

Обхват

2000 m

Комуникации

UHF до 2000 м

Основно оборудване/сензори

GPS, ехолот, скорости на течението, мътност, вземане на водни проби (до 8
контейнера), температура, вятър, бордова камера

Опции

ADCP, OBS, подводна камера

Специалната форма (тип катамаран) позволява
устойчивост, както и разполагане на измервателно
оборудване във и извън водата.

Системата е лека и удобна за транспорт със
стандартно автомобилно ремарке.

C-SIM: КОМПЮТЪРЕН СИМУЛАТОР

НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЛАВАЩИ НАНОСИ В БРЕГОВАТА ЗОНА

Софуерна симулационна система (компютърен
симулатор), съставена като комбинация от
софтуерен пакет за 2D/3D хидродинамично
моделиране (MIKE21 / MIKE3, DHI Goup), и
разработени от КОРЕС ЕООД софтуерни модули.

Системата позволява специализирано приложение
за моделиране и прогнозиране разпространението
на драгажно петно, на базата на данни от
измервания в реално време, за специфичните
условия на българското черноморско крайбрежие
и р. Дунав.

КОРЕС ЕООД
кв. Аспарухово
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР
ПК 87, 9003 Варна
Тел.: +359 52 383713
Факс: +359 52 383719
E-mail: office@coresbg.eu

www.coresbg.eu

© CORES Ltd 2013. Всички права запазени. Тази публикация има информативен характер и не може да се използва, прилага или репродуцира за каквито и да
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