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                                                     РЕФЕРАТ

     Магістерська атестаційна робота містить: 87 с., 26 рис., 8 табл.,
81 посилання.
     Об’єктом дослідження є процес автоматизованого аналізу парів
вибухових речовин в повітрі.
     Предметом дослідження є модель автоматизованого лабораторного
комплексу флуоресцентного аналізу парів вибухових речовин в повітрі.
    Мета та завдання роботи. Метою дипломної роботи є автоматизація
процесу виявлення парів вибухових речовин в повітрі на основі
флуоресцентного аналізу з використанням лазерного фотолізу.
    Згідно з метою наукової роботи було визначено її основні завдання:
Провести огляд методів аналізу парів вибухових речовин в повітрі;
побудова математичної моделі двоступеневого процесу фотолизe молекул
вибухових речовин з подальшим лазерним збуренням флуоресценції;
Визначення вимог до компонентів системи виявлення парів ВР в повітрі;
Розробка автоматизованого лабораторного комплексу для аналізу парів
вибузових речовин; Експериментальне дослідження можливості
використання методу виявлення парів ВР в повітрі на основі одночастотного
лазерного фотолізу на дистанціях більше 10 метрів.

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА, ЛІДАРНИЙ МЕТОД, ЛАЗЕР.



                                                            ABSTRACT

     Master's attestation work contains: 87 pp., 26 fig., 8 tables, 81 links.
     The object of research is the process of automated analysis of vapors of
explosives in the air.
     The subject of the study is a model of the automated laboratory complex of
fluorescence analysis of vapors of explosives in the air.
      Purpose and tasks of work. The purpose of the thesis is to automate the
process of detecting vapors of explosives in the air on the basis of fluorescence
analysis using laser photolysis.
      According to the purpose of scientific work its main tasks were defined:
To review the methods of analysis of vapors of explosives in the air;
construction of mathematical model of two-step process of photolysis of explosive
molecules with subsequent laser fluorescence excitation; Determination of the
requirements for components of the system of detection of VR vapor in the air;
Development of an automated laboratory complex for the analysis of vapors of bile
acids; Experimental study of the possibility of using the method of detecting VR
vapor in the air on the basis of single-frequency laser photolysis at distances
greater than 10 meters.

EXPLOSIVE SUBSTANCE, LIQUID METHOD, LASER.


