AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU
TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

SISTEM DE IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PRIN AER SI SOL A POZITIEI
GURILOR DE FOC INCAMPURI DE TRAGERE (GUNDETECT)
Activitatea 2 - Realizarea, testarea instalatiei “Infrasound Array”. Elaborarea
metodelor, soluțiilor și procedurilor pentru evenimentele infrasonice generate de
arme în zonele beligerante.
Activitate 2.4 Instalarea si testarea in situ a echipamentelor si subansamblelor care alcatuiesc
instalatia pilot.
REZULTATE EXPERIMENTALE
Au fost efectuate mai multe teste pe teren în aer liber cu sistemele de tip prototip. Principalele atribute
care au impus testele si pentru a caracteriza performanța sistemelor descries: (1) distanța de detectare a
surselor de infrasunete; și (2) capacitatea de identificare a azimutului unde a avut loc evenimentul.
Testele au fost efectuate în aer liber, într-o zona libera de activitati umane.
Distanța de detectare. Pentru inceput am incercat sa testam prototipurile pentru a observa capacitatea de
inregistrare si de fiabilitate in teren. Scopul colectării de date a fost de a determina distanțele maxime la
care sistemul nostru ar putea detecta explozii, in cazul nostru generate de petarde. Intensitatea
semnalului produs de petarde a fost măsurată la fața locului folosind un accelerometru de tip ETNA2.

Nume canal/sensor BDF
RP0
RP1
RP2
RP3

Lat
44.362407
44.362399
44.362393
44.362426

Long
25.935524
25.935594
25.935547
25.935536

Fig. Dispunerea senzorilor “Raspberry Shake and Boom” in teren
Microfoane

Nume canal/sensor BDF
GUN1
GUN2
GUN3
GUN4
GUN5
GUN6
GUN7
GUN8

Lat
44.362448
44.362449
44.362450
44.362451
44.362452
44.362450
44.362449
44.362448

Fig. Dispunerea senzorilor “Microfon” in teren

Long
25.935591
25.935590
25.935590
25.935591
25.935592
25.935595
25.935596
25.935598

Fig- Experiment de identificare sursa de tip explozie
Cum terenul pus la dispozitie era mic, distanta dintre sursa si inregistratoare a fost de cca 50 m, am
realizat diverse configuratii pentru prototipurile realizate pentru a confirma că datele generate de
exploziile petardelor erau vizibile în mod constant pe sistemele de inregistrare. S-au efectuat mai multe
teste prin mutarea locului exploziei dar si prin schimbarea configuratiei senzorilor utilizati.
Dupã ce au fost colectate mai multe eșantione de date, acesta a fost analize pentru aflarea direcției si
distantei de unde s-a generat semnalul, rezultând o estimare direcțională a sursei. Pentru comparatii si
estimari aleatorii am mutat sursa acustică în locații diferite de pe același loc pentru a varia direcția. Mai
jos prezentam formele de unda si dispunerea in teren a echipamentelor de tip prototip.

Forme de unda inregistrate pe perioada testelor
Tabel cu datele inregistrare

Tabel cu timpii de sosire ai undei generate de
explozii la senzorii utilizatii in cele 9
experimente.
GUN1- Nume canal/senzor
BDF- conventie utilizata in denumirea canalelor
pentru senzorii de infasunete
HNZ, E, N- conventie utilizata in denumirea
canalelor de acceleratie
P- prima sosire, faza primara
c,d – compresie sau dilatare

Fig. Primele rezultate
CONCLUZII
În testele experimentale, am reușit să confirmăm că sistemele de tip prototip, utilizand atat senzori de
infrasunete cat si microfoane este fiabil si capabil sa detecteze exploziile produse la suprafata solului
prin identificarea semnalului, directiei si distantei. Principala deficienta observata este timpul de
instalare si suprafata pe care o ocupa sistemul pentru al putea pune in functiune si apoi de a identifica
sursa de semnal. In acest sens s-a dispus achizitia a unui inregistrator de 24 biti, 8 canale, sistem de
alimentare cu 24 Vcc in vederea realizarii unui sistem portabil care sa fie instalat pe o masina sau alt
sistem motorizat. Pentru confirmare si redondanta am achizitionat 4 digitizoare seismice de 24 biti, 3ch
pentru a creea un sistem de detectie a infrasunetelor fix care se instaleaza in spatele liniilor de foc si care
foloseste senzori profesionali de infrasunete cu dimensiuni reduse.
Bibliografie
• Bedard, A. J., & Georges, T. M. (2000). “Atmospheric infrasound.” Acoustics Australia, 28(1),
pp. 47-52.
• LePichon, A. et al., Acoustic Propagation and Atmospheric Characteristics Derived from
Infrasonic Waves Generated by the Concorde J. Acoustical Soc. Am. 111 629 (2002)
• Walker, K. T., & Hedlin, M. A. H. (2010). “A review of wind-noise reduction methodologies.”
Chapter 5, pp. 141-182 in INFRASOUND MONITORING FOR ATMOSPHERIC STUDIES,
A. Le Pichon, E. Blanc, & A. Hauchecorne (eds.). Springer Netherlands.

