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CBRN Monitoring and Alarming System- Stand Alone 
 
Stand Alone is a detection system for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) 
defense, for observing and protecting important buildings, for protecting people against possible 
attack with weapons for mass destruction. Aim of the detection system is to ensure people security, 
fast and effective response to prevent large scale disasters. 
 
In the time of rising economic and political instability and rising violence it may lead to terrorist 
attacks in urban areas or in events with a large number of participants. The occurrence of dangerous 
substances can cause a disaster of major proportions, especially if there is no quick identification of 
dangerous agents. By setting the observation system Stand Alone fast identification is guaranteed. 
With meteorological measurement, measurement of wind direction and wind speed system provides 
movements of dangerous agents, allowing the evacuation of the participants in the right direction. 
 
 
Kratek pregled prispevka 
 
Sistem za opazovanje in alarmiranje STAND ALONE je sistem za detekcijo Jedrskih, Radioloških, 
Kemičnih in Bioloških (JRKB) agensov in je namenjen spremljanju in varovanju pomembnih 
objektov ali zaščiti ljudi pred morebitnim napadom z orožjem za množično uničevanje. Cilj sistema 
je zagotovitev večje varnosti ljudi, hitro alarmiranje in učinkovita odzivnost za preprečevanje 
katastrof večjega obsega. 
 
V času naraščajoče gospodarske in politične nestabilnosti ter naraščanja nasilja lahko pride do 
terorističnih napadov v urbanih območjih ali ob dogodkih z velikim številom udeležencev. Pojav 
nevarnih snovi lahko povzroči katastrofo velikih razsežnosti, še posebej, če nevarne snovi niso hitro 
identificirane. S sistemom opazovanja Stand Alone je to zagotovljeno. Meteorološke meritve z 
merjenjem smeri in hitrosti vetra nam omogočajo izračun smeri širjenja kontaminacije in tako 
omogočajo evakuacijo udeležencev v pravo smer. 
 
 



 

 

1 Uvod 
 
Sistem za JRKB opazovanje in alarmiranje je 
sestavljen iz več enot za detekcijo in sprejemne 
postaje.  

 

Slika 1: Slika sistema za JRKB opazovanje 
 

2 Opis sistema za JRKB opazovanje in 
alarmiranje 

 
Enota za detekcijo sestoji iz dveh zabojev; 
napajalnega in merilnega zaboja. 
 

 
 

Slika 2: Enota za JRKB opazovanje 
 

Sprejemna postaja je v robustnem zaboju in je 
sestavljena iz računalnika in radijske postaje za 
sprejemanje podatkov iz posameznih enot za 
detekcijo. 
 

 
 

Slika 3: Sprejemna postaja sistema 
 

2.1 Enote za detekcijo 
 
V napajalnem zaboju je baterija z napajalnikom, 
ki omogoča avtonomno delovanje sistema. V 
merilnem zaboju so merilni instrumenti 
namenjeni  detekciji, meteorološka postaja, 
GPS, in robusten računalnik.  
 

 
 

Slika 4: Enota za JRKB opazovanje 



 

 
A – ZABOJ ZA MERILNO OPREMO 
B – MERILNA OPREMA 
C – INFORMACIJSKA OPREMA (RAČUNALNIK) 
D – ZABOJ Z BATERIJO ZA NAPAJANJE 
 
KEMIČNI / RADIOLOŠKI DETEKTOR 
RAID-XP 

 
Slika 5: Raid XP detektor 

 
Raid XP je detektor, ki  ga uporabljamo za 
detekcijo in identifikacijo kemijskih bojnih 
strupov in nevarnih kemijskih substanc v zraku 
ter za detekcijo gama žarčenja.  
Kemijska detekcija deluje na principu Ionske 
Mobilne Spektrometrije (IMS). Za radiološko 
detekcijo vsebuje senzorja za zaznavanje gama 
žarčenja. IMS - ioni formirani pri normalnem 
tlaku se premikajo v električnem polju v 
nasprotni smeri nosilnega plina (zrak). Pospešek 
ionov, stalni trki med ioni in plinskimi 
molekulami, na določeni razdalji v cevki, 
prikažejo povprečje hitrosti ionov. Ioni različnih 
mas in/ali sestave dosegajo različne hitrosti. 
Mobilnost ionov je odvisna od količnika hitrosti 
ionov in jakosti električnega polja. Konstanta 
mobilnosti ionov pri identičnih pogojih, je lahko 
kot specifična vrednost uporabljena za 
identifikacijo kemijskih substanc.  
Raid XP uporablja v celici senzorja radioaktivni 
Ni63 beta radioaktivni vir, ki je potreben pri 
ionizacijskem procesu. Sevanje radioaktivnega 
vira Ni63 ne vpliva na gama detektor. Senzor za 
detekcijo gama sevanja meri aktualno gama 
dozno hitrost. Doza gama sevanja (npr. količina 
gama sevanja, ki smo ji bili izpostavljeni) je 
preračunana z integracijo dozne hitrosti. 

 
Slika 6: Ionska mobilna spektroskopska 
cevka 

 
BIOLOŠKI DETEKTOR MAB 
 
MAB je biološki alarm-monitor, detektor ga 
odlikuje takojšen biološki alarm, ko se razmerje 
koncentracij posameznih elementov ponavlja. 
Delci v svetlobnem spektru, ki so razpršeni v 
zraku so velikosti med 2 in 10 μm.  
 
Deluje na principu plamenske emisijske 
spektro-fotometrije in principu detekcije 
kemijske sestave delcev v zraku, ki jih analizira 
s svetlobno emisijo med izgorevanjem.  
Naprava kontinuirano vzorči zrak nasičen z 
aerosoli in izloči delce, ki so večji kot 10 μm. 
Vzorec uvaja v plamen gorilnika, kjer se upari, 
atomizira in narejena je optična analiza vsakega 
posameznega delca. 
 

 
Slika 7 : Biološki alarm monitor - MAB 

 
VREMENSKA POSTAJA WST 7000C GPS 
 
Vremenska postaja WST 7000C GPS je 
avtomatska vremenska naprava, ki se zelo hitro 
odzove že na majhne spremembe hitrosti vetra. 
Odporna je na vibracije, močne sunke in je 



 

narejena v kompaktni izvedbi brez zunanjih 
gibljivih delov. 
 

 
 

Slika 8: Vremenska postaja WST 7000C 
GPS 

 
Omogoča merjenje hitrosti vetra, merjenje smeri 
vetra upoštevajoč smeri neba (Magnetic North), 
merjenje smeri vremenske postaje upoštevajoč 
smeri neba (elektronski kompas), izračun 
lokacije (koordinat) vremenske postaje z GPS, 
merjenje temperature zraka in merjenje relativne 
vlažnosti ter merjenje atmosferskega tlaka. 
 
PROGRAMSKI VMESNIK ENOTE ZA 
DETEKCIJO 
 
Program predstavlja grafični vmesnik, preko 
katerega operater nastavi in vključi  merilne 
instrumente za detekcijo, meritve in poročanje. 
Program samodejno shranjuje dogodke merilnih 
instrumentov in skrbi za komunikacijo s 
sprejemno postajo. Razdeljen je na več nivojev:  
 glavni meni prikazuje merilne podatke 

instrumentov in operaterju ponuja pregled 
nad vsemi instrumenti in omogoča vklop 
samodejne meritve; 

 podmeniji prikazujejo merilne instrumente, v 
katerih lahko operater vklopi, izklopi, 
nastavlja delovanje, pregleduje stanje in 
opazuje merilne podatke posameznih merilnih 
instrumentov.  

 

 
 
Slika 9: Programski vmesnik enote za 

detekcijo 
 
2.2 Sprejemna pisarna 
 
Sprejemna postaja se lahko uporablja v zaboju 
ali postavljena na zaboj. Na konstrukciji so 
nameščeni: računalnik, napajalna omarica, 
radijska postaja in prenapetostni odvodnik za 
postavitev antene.  Električno napajanje je 
možno iz 230VAC sistema ali iz avtomobilske 
vtičnice 12/24VDC. Robusten nadzorni 
računalnik je pritrjen na konstrukcijo sprejemne 
postaje. Na računalniku je nameščena aplikacija 
za spremljanje enot za JRKB detekcijo.  
Na računalnik je preko RS232 serijskih vrat 
priključena radijska postaja.  
 

 
 

Slika 10: Razporeditev opreme na sprejemni 
postaji 

 



 

A – ZABOJ SPREJEMNE POSTAJE 
B – NAPAJALNA OMARICA 
C – NADZORNI RAČUNALNIK 
D – PRENAPETOSTNI ODVODNIK Z ANTENO 
E – RADIJSKA POSTAJA  
 
PROGRAMSKI VMESNIK SPREJEMNE 
POSTAJE 
 
Glavni zaslon programskega vmesnika je 
razdeljen na pet enakih stolpcev ki prikazujejo 
podatke enot/postaj za NRKB detekcijo. 
Spremljanje poteka v realnem času glede na 
izbran interval komunikacije. 
 

Delovanje komunikacije je odvisno predvsem 
od postavitve enote in same radijske postaje. 
Maksimalna izhodna moč radijske postaje je 
5W, kar omogoča prenos do razdalje tudi več 
kilometrov.  
 
Ko pride do dogodka / alarma na katerikoli 
enoti ta pošlje sporočilo sprejemni postaji. 
Sprejeti alarmi se shranjujejo v bazo dogodkov, 
kjer lahko dogodke ločimo glede na SA enoto 
po njegovem IP naslovu in imenu. Ko na 
sprejemni računalnik prispe alarm oz. dogodek 
se ob vizualnem alarmu sproži tudi zvočni 
alarm. 

 
 

Slika 11: Programski vmesnik sprejemne postaje 
 



 

 
 

Slika 12: Prikaz baze dogodkov / alarmov 
 
3 Zaključek 
 
Sistem za opazovanje in alarmiranje STAND 
ALONE zagotavlja potrditev prisotnosti ali 
odsotnosti kontaminacije na sumljivem 
območju, identifikacijo prisotne kontaminacije, 
merjenje meteoroloških podatkov, posredovanje 
pridobljenih podatkov in alarmiranje. Tako 
pridobimo prve zanesljivejše podatke o 
prizadetosti kontaminiranega področja in 
udeležencev v nesreči. 
 
V prihodnosti je naš interes vključitev JRKB 
opazovalnih sistemov v nadzorno analitični 
center, ki bo sposoben analizirati podatke iz več 
merilnih mest. Na osnovi izmerjenih podatkov, 

podatkov iz lokalnih meteoroloških postaj ter 
upoštevanje vrste agensov (njihovih  lastnosti), 
lokacije in koncentracije na mestih, kjer so 
izmerjeni, na osnovi oblike (relief), poraščenosti 
in pozidanosti terena, bo analitičen sistem 
računal kontaminirana območja, določal poti 
evakuacije in  izračunaval točke izvorov. 
 

 
 

Slika 13: Postavitev enote za detekcijo 
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