
Platforma aeropurtata pentru detectia explozivilor in zone greu accesibile 

Noile amenintari specific razboaielor asimetrice, participarea continua a membrilor fortelor armate 

romane la misiuni in teatre de opreatii, au stabilit ca o nevoie de maxima importanta cresterea 

capacitatii acestora de a identifica prezenta explozivilor in zone greu accesibile precum si in misiuni 

de recunoastre pentru studierea existentei EDO pe drumurile de acces din sis pre locatiile unde acestea 

sunt incartiruite. 

IMT - Bucuresti a dezvoltat un Microsistem portabil bazat pe arii de senzori TF BAR pentru detectie 

multipla de substante explozibile, utilizand o arie de senzori TFBAR (thin film bulk acoustic 

resonator). Fiecare senzor are pe suprafata un strat de anticorpi depus printr-o tehnica de imobilizare al 

anticorpilor si fiecare substanta explozibila va fi detectata de un anticorp specific 

 

 

 

 

 

Sensorul  TFBAR functioneaza la frecvente de rezonanta de 2-3 GHz ceea ce il face un candidat foarte 

bun pentru detectia unor cantitati de substanta de ordinul ppb.  

Testarea finală a substanţelor explosive utilizand aria de senzori s-a desfăşurat la partenerul 

CCSACBRNE.  Sensibilitatea intrinsecă a rezonatorului TFBAR şi natura specifică a imunoreacţiei 

dintre anticorp şi antigen, la care se adaugă o imobilizare optimizată a concentraţiilor de anticorpi şi a 

condiţiilor de reacţie, au condus la recunoaşterea şi determinarea substanţelor explozive TNT în 

soluţie şi RDX prin evaporare. Rezultatele obţinute pentru TNT, liniaritate foarte bună în domeniul 0 – 

800 ppb şi pentru RDX, liniaritate bună în domeniul 0 – 6 ppb, au stat la baza testelor în vapori, 

particule sau în soluţie. Senzorului de TNT, expus la vapori de TNT într-o incintă la temperatura 

camerei de 24°C, a răspuns prin scăderea frecvenţei de rezonanţă cu 0,075 MHz într-un interval de 5 

min, ceea ce constituie un avantaj în utilizarea lui în condiţii reale. Acesta este un rezultat important şi 

încurajator care oferă posibilitatea unei aplicări imediate 

Rezultatele promitatoare obtinute pe timpul testelor effectuate cu senzorul dezvoltat ne-au  

determinat sa studiem mai departe posibilitatea integrarii acestuia pe un UAV. 

Studiile efectuate au determinat ca cea mai buna solutie din punct de vedere tehnic este 

folosirea ca vector purtator al senzorului de TNT precum si a electronicii aferente a unui 

quadcopter, acesta putand survola solul la distante optime, 40- 50 cm, turbulentele generate de 

elicele acestuia favorizand radicarea eventualelor particule de TNT aflate la sol si preluarea 

acestora prin intermediul unei pompe de absorbtie intr-o camera de concentrare in care se afla 

dispus senzorul. Studiile si simularile realizate referitoare la curentii de aer dezvoltati de 

eliciile quadcopterului au coincis testele effectuate in tunelul aerodinamic de catre Zach 

Barbeau din Oklahoma State University, o imagine a acestora fiind prezentata in figura 1.   

Fig.  1. Concept al senzorului TFBAR in sectiune transversala 



 

Fig 2 Curentii de aer generati de catre elicele quadcopterului 

In momentul de fata studiile sunt directionate in parallel pe trei domenii in vederea realizarii 

unui demonstrator operational: 

1) Partenerul industrial SC Tehnopro Engineering SRL dezvolta un quadcopter capabil sa 

asigure o autononomie de zbor de 1 ora pentru o sarcina utila (payload) de 500g 

2) IMT Bucuresti continua sa  dezvolte si optimizeze microsistemul electronic pentru 

detectia substantelor explozibile, citirea locala a concentratiilor de substante 

explozibile  si comunicarea la distanta a rezultatelor 

3) IMT Bucuresti  lucreaza la fiabilizarea senzorului dezvoltat (laboratorul de fiabilitate a 

dezvolat procedurile de testare in conformitate cu  Normativul MIL-STD-810G, 

Metoda: 514.6  impreuna cu  CCSACBRNE  (Centrul de Cercetare Științifică pentru 

Apărare CBRN și Ecologie) care va facilita  testele necesare imbunatatirii 

microsistemului dezvoltat  in conditii de laborator acreditat pentru lucrul cu substante  

explozibile. 


