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Цел на проекта:
Създаване на отделни компоненти от единна мобилна система за детекция
на следи от опасни вещества, способни да предизвикат взрив, експлозия или
изгаряния.
Основни задачи:
Проучване и проектиране на основни хардуерни средства;
Разработка на базова софтуерна платформа;
Изработка и тестване в лабораторни условия на отделните хардуерни
елементи.
Основни резултати:
Извършени са лабораторни опити за разпознаване на различни видове
опасни вещества, посредством лазер и стерео камера;
Разработени са алгоритми и софтуер за определяне характеристиките на
опасни вещества, посредством лазер и стерео камера;
Направени са предварителни проучвания и проектиране на устройства за
лазерна (Lidar) и радиочетотна (Radar) идентификация, цветово
разпознаване и др.;
Разработена е опитна уредба за колориметрично разпознаване на
различни вещества.
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Проектът може да се разглежда, като елемент от етапи
за проучване, създаване и изследване на нестандартни
методи и технологии за откриване, идентификация и
класификация на опасни вещества, като експлозиви, барути и
др. Създадените опитни уредби и образци, могат да бъдат
прилагани при провеждане на изследвания или в учебен
процес. По отделните части от проекта са получени следните
резултати:
• Разработени са математически модели, описващи
спектралните зависимости на различни видове експлозиви,
барути и разтвори, съдържащи тринитротолуол.
• Написани са програми за анализ на спектралните
зависимости на изследваните материали.
• Създен е бърз метод за идентификация и
класификация на следи от опасни вещества.
• Разработена е опитна уредба за идентификация и
класификация на опасни вещества.
Създадените лабораторни стендове и методики се
използват при обучението на студенти редовно обучение от
специалност „Евроатлантическа и глобална сигурност” и
„Сигурност за граждани и собственост в трансгранична
среда” по дисциплините „Технологии за сигурност” – 1, 2 и 3.,
преподавани във факултет „Бизнес и мениджмънт” на РУ.
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Project objective:
To design distinct components of mobile system for detection traces of hazard
materials, capable to cause explosion or burnings.
Main activities:
Survey and design of basic hardware devices;
Development of main software platform;
Make and test in laboratory conditions the distinct hardware components.
Main outcomes:
There are conducted laboratory investigations for detection different types of
hazard materials through laser and stereo camera;
There are developed algorithms and software for determination the
characteristics of the hazard materials, through laser and stereo camera;
There are made preliminary survey and design of devices for laser
identification (Lidar), radiofrequency identification, colorimetric identification
etc.;
Thera are developed laboratory experimental installation for colometric
identification of distinct materials.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Резултати от изследвания на проба от RDX със стерео камера и кохерентни източници с различни дължини
на вълната 630 nm, 530 nm, 430 nm. Първите две колонки са с мощност на излъчване 10 mW, а останалите
са с мощност на излъчване 80 mW. Трите реда са при изменение на ъгъла наклона на камерата.

1 – излъчвател на сондиращ сигнал; 2 и 3 – приемни апертури; 4 изследван образец

ИЗОБРАЖЕНИЯ

РЕЗУЛТАТИ
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Изображения на изследвания обект (5DA) от различни ъгли по
азимут и наклон при осветление със слънчева светлина 300 Lm.
а)

б)

в)

г)

д)

Получени резултати от материал 5ДА, изследван със спектрален
компаратор при двустранно облъчване с: а) – бяла светлина; б) – бяла
светлина от долната страна на обекта; в) – ултравиолетова светлина 365 nm;
г) – ултравиолетова светлина 313 nm; д) – ултравиолетова светлина 254 nm.

а)

б)

Получени резултати от материал 5ДА, изследван със спектрален
компаратор при едностранно облъчване с: а) –бяла светлина;
б) - инфрачервена светлина с дължина на вълната 1000 nm.

Регресионен модел на изследваната проба RDX със сондиращ
сигнал с λ=650nm, по хоризонтала OX в червения
спектър за двете камери (лява и дясна).
а)

б)

в)

Получени резултати от материал 5ДА, изследван със спектрален компаратор,
при облъчване с кохерентни източници на светлина и мощност до 80 mW:
а) – с дължина на вълната 440 nm; б) – с дължина на вълната 530 nm;
в) – с дължина на вълната 630 nm.

Получени резултати при различни дължини
на вълната за нитроцелуозен барут

