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Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN je určena zejména k CBRN průzkumu a CBRN monitorování
zájmových lokalit. Je koncipována pro plnění úkolů podle vojenských CBRN scénářů a může podporovat týmy záchranářů
složek integrovaného záchranného systému (IZS ČR) při řešení CBRN událostí. Souprava vozidla S-LOV-CBRN
představuje moderní průzkumný prostředek využívající novodobé trendy detekce v radiační, chemické a biologické
oblasti.

Vozidlo je vybaveno chemickým (C) a biologickým (B) detekčním systémem, dále radiační a jadernou (RN) detekční částí,
sestávající se z vyhodnocovací jednotky s vnitřní sondou a ze dvou externích dozimetrických sond, upevněných na pravé
a levé stěně vozidla. Konstrukce externích sond snižuje detekci záření gama pocházející z kontaminace samotného
vozidla. Při vývoji přístroje byly modelováním a experimenty zjištěny důležité parametry pro optimální konstrukci sond a
další klíčové koeficienty.

Vozidlo disponuje průzkumným robotickým systémem řízeným dálkově z vozidla, který je obsluhován bez nutnosti

vystoupení osádky z vozidla. Tento bezosádkový prostředek rozšiřuje možnosti radiačního a chemického průzkumu. Je
vybaven senzory pro identifikaci a detekci vybraných chemických látek, detektorem pro měření příkonu prostorového
dávkového ekvivalentu a beta záření. Beta sonda je spolu s dálkoměrem a kamerou situována na pohyblivém
manipulátoru a pro měření je možné ji přiblížit k zájmovému objektu.

Možnosti CBRN monitorování rozšiřuje výnosný monitorovací CBRN modul, umožňující vytvoření druhého, tentokrát
stacionárního, pozorovacího stanoviště. Naměřená data o chemické a radiační situaci jsou automaticky zpracovávána
a formou CBRN zpráv dle standardu NATO odesílána do vozidla, případně dalším příjemcům.

Souprava vozidla je vybavena ručním dozimetrickým beta a gama detektorem určeným pro pěší průzkum.

Vozidlo bylo vyvinuto státním podnikem VOP-CZ, s. p., který byl zodpovědný za navržení a realizaci technických řešení
vozidla a Vojenským výzkumným ústavem, s. p. (dříve VTÚO), který byl zodpovědný za návrh a realizaci konceptu CBRN
technologie. Prototyp soupravy vozidla úspěšně složil dlouhodobé zkoušky a byl zaveden do výzbroje AČR.

Pro monitorování radiační situace je využíván vozidlový dozimetrický přístroj DPV-1.

Hodnoty měření a další informace o dozimetrickém přístroji jsou přehledně
zobrazovány na dotykové zobrazovací jednotce (Obr. 3) umístěné v kabině vozidla. Dle třech uživatelsky definovaných
hladin úrovně radiace je opticky a akusticky vyhlášeno jejich překročení a je vytvořena CBRN zpráva dle standardu NATO.
Vytváření a odesílání CBRN zpráv je automatické, poloautomatické nebo ruční. Při zjištění radiační kontaminace je,
v závislosti na nastavení systému, aktivováno filtračně-ventilační zařízení.

Pro vytyčení kontaminovaných prostor slouží vytyčovací zařízení s předem připravenými 12 praporky (Obr. 4). Prostor
kontaminovaný radioaktivními látkami je vytyčován praporky bílé barvy s nápisem ATOM s popisem úrovně radiace.

Měřenou veličinou je úroveň radiace
definovaná příkonem prostorového dávkového ekvivalentu jeden metr nad úrovní terénu s rozsahem od úrovně
přírodního pozadí do jednotek Sv/h.

Naměřená radiační data jsou ukládána do archivu a je možné je použít pro pozdější analýzu a zpracování.

Dozimetrický přístroj vozidlový DPV-1 obsahuje:

Vyhodnocovací jednotku je vybavena: interním p
,

Dvě externí dozimetrické sondy

Základní parametry DPV-1:
Měřená veličina a rozsahy

prostorový dávkový ekvivalent 100 nSv – 10 Sv
příkon prostorového dávkového ekvivalentu 100 nSv/h – 10 Sv/h
přetížitelnost 100 Sv/h (výše nebylo testováno)
rozsah energie fotonů záření gama 50 keV – 1,5 MeV
čas měření pro statistickou odchylku 15 % < 5 s (nad 1 mSv/h)

Chyby měření

základní chyba měření (1 s) 15 % (standardně nastavená)

vliv změny energie fotonů záření gama ± 30 %

vliv směru dopadajících fotonů záření gama ± 10 %

vliv změny provozní teploty ± 20 %

vliv změny vlhkosti ± 5 %

vliv změny napájecího napětí ± 5 %

Ostatní dozimetrické charakteristiky v souladu s IEC 846.
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– energeticky kompenzovaným roporcionálním plynovým

detektorem detektorem pro detekci jaderného výbuchu a měření dávky od neutronů (výpočet dávky od neutronů
je platný pro štěpné spektrum Cf)

umístěné na levé a pravé stěně vozidla jsou vybaveny energeticky kompenzovaným

proporcionálním plynovým detektorem
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Dozimetrický přístroj vozidlový DPV-1

Pomocí modelování v prostředí MCNP byly při vývoji DPV-1
vyvinuty dozimetrické sondy s kolimací detektoru, významně
snižující detekci záření gama pocházející z kontaminace
samotného vozidla radioaktivními látkami.

Modelováním, výpočty a experimenty byly určeny a do DPV-1
implementovány korekční koeficienty zohledňující umístění sond
na vozidle tak, aby byla správně indikována požadovaná veličina
úroveň radiace.

Obr. 7 – externích sond DPV-1Model vozidla a

Obr. 6 – Vozidlový dozimetrický přístroj

DPV-1

Obr. 2 – Dotyková zobrazovací jednotka

Obr. 1 – Umístění vozidlového dozimetrického přístroje DPV-1 ve vozidle LOV-CBRN (levý a pravý pohled)

Souprava vozidla S-LOV-CBRN je určena k CBRN průzkumu a CBRN monitorování zájmových lokalit. Osádku vozidla tvoří

dva lidé. Souprava se skládá z vozidla a přívěsu, který obsahuje výnosné zařízení pro CBRN monitorování. Komponenty

CBRN nástavby jsou ovládány prostřednictvím dotykové zobrazovací jednotky a klávesnice s polohovacím zařízením.

Níže jsou vypsány základní rysy soupravy vozidla S-LOV-CBRN.

Ve vozidle je umístěn dozimetrický přístroj RDS-200 určený pro pěší

měření radiační situace v oblasti, kde není možný mobilní průzkum

a kde nelze použít průzkumného robota. Souprava dozimetrického

přístroje RDS-200 slouží pro měření gama záření a při připojení

externí sondy ke zjišťování beta záření. Obr. 5 – Souprava ručního dozimetrického přístroje RDS-200

Vzdálený průzkum potenciálně rizikových lokalit v okolí vozidla výrazně rozšiřuje možnosti mobilního CBRN průzkumu

a minimalizuje vystavení osádky vozidla případnému ohrožení. Vzdálený průzkum zajišťuje průzkumný robot dálkově
řízený z kabiny vozidla, umístěný na sklopné rampě v zadní části vozidla. Jeho obsluhu provádí osádka dálkově z kabiny

vozidla bez nutnosti opustit vozidlo. Průzkumný robot poskytuje obsluze údaje ze senzorů, obraz a zvuk

v reálném čase.

Průzkumný robot je vybaven dozimetrickým přístrojem pro měření gama záření, umístěným uvnitř
těla robotu. Zobrazovanou jednotkou záření gama je prostorový dávkový ekvivalent. Pro

detekci záření beta obsahuje beta sondu GMP-11 situovanou spolu s kamerou

a měřičem vzdálenosti na pohyblivém manipulátoru o dvou stupních volnosti, který

umožňuje přiblížit beta sondu k objektu zájmu.

Dozimetrické vybavení průzkumného robota:

Detektor záření gama

detekované záření gama, 50 keV až 3 MeV

detektory 2x GM trubice

dávkový příkon 0,01 Sv/h až 10 Sv/h

Beta detektor (GMP-11)

beta záření nad 100 keV

detektor GM trubice

měřící rozsah 0 10000 impulsů za sekundu

Indikovaná hodnota beta záření

vyjádřená v pulsech za vteřinu je doplněna informací o vzdálenosti beta sondy od

zájmového objektu a jeho obrazem z přehledové kamery. Doba vzdáleného průzkumu

je závislá na členitosti terénu a v průměru se pohybuje kolem dvou hodin.

dávka 0,01 Sv až 10 Sv

detekované záření
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Souprava vozidla S-LOV-CBRN je vybavena výnosným monitorovacím modulem

Výnosný monitorovací modul je vybaven radiačním, chemickým a biologickým detektorem.

Naměřená data o CBRN situaci

jsou dle automaticky zpracovávána, archivována a odesílána formou CBRN zpráv

do vozidla LOV-CBRN, případně jiným příjemcům.

určeným pro automatické bezobslužné

stacionární monitorování CBRN situace zájmové lokality. Napájecí zdroje umožňují nepřetržité monitorování CBRN

situace po dobu 24 hodin.

Měřenou dozimetrickou

veličinou je úroveň radiace definovaná jako dávkový příkon jeden metr nad úrovní terénu.

uživatelského nastavení dle standardu

NATO

Výnosný monitorovací modul se skládá z měřícího a komunikačního bloku a napájecích zdrojů. Je přepravován v přívěsu

soupravy vozidla.

Dozimetrické vybavení výnosného monitorovacího modulu:

Detektor záření gama

detekované záření gama, 70 keV

detektor polovodičový

dávka 0 až 20 Gy

dávkový příkon 0,5 μGy/h až 20 Gy/h
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Obr. 12 Závislost útlumu– záření gama pro

různé polohy zdroje záření

Ruční dozimetrický přístroj

VZDÁLENÝ PRŮZKUM

Experiment stínění detektoru záření gama konstrukcí robotu z různých směrů–

VZDÁLENÉ MONITOROVÁNÍ

RADIAČNÍ PRŮZKUM A MONITOROVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA
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– podrobná diagnostika stavu

detektorů a detekčních částí

– možnost integrace do složek

integrovaného záchranného systému

(IZS ČR)

– všestrannost použití

komplexní detekce CBRN látek

a průmyslových škodlivin

určen pro mobilní průzkum

a monitorování CBRN situace

vysoký stupeň automatizace

zpracování naměřených dat

Významné rysy soupravy vozidla S-LOV-CBRN

Obr. 3 – Dotyková zobrazovací jednotka - režim měření radiační

situace

Obr. 4 – Vytyčovací zařízení - praporek ATOM pro

vytyčení radioaktivní kontaminace

Obr. 8 – Průzkumný robot při

použití manipulátoru

Obr. 9 – Průzkumný robot na

rampě vozidla

Obr. 10 – Dotyková zobrazovací

jednotka - režim průzkumného robotu

Obr. 13 – Výnosný monitorovací modul v rozvinutém

stavu

Obr. 14 – Výnosný monitorovací modul

- panel měření

Obr. 11 – Průzkumný robot

Detektor gama záření je umístěn v těle robotu, kde dochází ke stínění

detekovaného záření gama vlivem jeho mechanických částí (motory,

převodovky, akumulátory apod.).

Stínění bylo experimentálně ověřeno měřením příkonu prostorového

dávkového ekvivalentu pro různé polohy zdroje (A = 16,47 MBq, l = 1

metr od středu detektoru s úhlovým krokem 15°). Experiment byl

proveden pro samostatný gama detektor a ve stejné geometrii i pro

detektor umístěným v těle průzkumného robotu. Z rozdílu naměřených

hodnot byl vypočten útlum záření gama ( viz Obr. 12).

Výsledkem měření je očekávané úhlové utlumení procházejícího záření

gama, které bylo maximální v úhlu 285° a dosahovalo hodnoty 31,5 %,

naopak minimální útlum 4,1 % byl v úhlu 345°.

Zjištěná úroveň útlumu nemá z hlediska požadavků kladených

na parametry vzdáleného radiačního průzkumu významný vliv.


