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           Mobilny skaner rentgenowski 
Mobilny skaner rentgenowski do kontroli bezpieczeństwa doskonale sprawdza się na przejściach granicznych, 

na lotniskach, w portach morskich i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest urządzenie, które musi dojechać do 

miejsca kontroli, prześwietlić obiekt i pomóc w ustaleniu, czy występuje zagrożenie bezpieczeństwa, przemyt 

lub inne naruszenie prawa. Bazę systemu stanowi standardowy samochód dostawczy wyposażony we 

wszelkie urządzenia niezbędne do samodzielnej, ciągłej pracy w terenie. 
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Budowa mobilnego systemu skanującego - wymiary 
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                    Budowa mobilnego systemu skanującego 
 

 

Pojazd używany do zabudowy – model jednego z renomowanych  producentów: GMC, Ford, Isuzu. 

Standardowy kolor: biały. 

 

Na dachu pojazdu umieszczono cichy system klimatyzacji 

Coleman o wydajności 13,5 KBTU. Dach stanowi pojedyńcza 

płyta aluminiowa. Na zamówienie dostępne są inne 

systemy chłodzenia. 

 

 

Agregat prądotwórczy Onan o mocy 7,5 kW zamontowano 

w pomieszczeniu z tyłu kontenera. Pomieszczenie odizolo- 

wano i oddzielono od reszty kontenera barierą akustyczną. 
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                  Budowa mobilnego systemu skanującego 
 
We wnętrzu kontenera wydzielono część dla skanera rtg (przód kontenera) oraz pomieszczenie dla operatorów 

obsługujacych system. 

 
Zastosowano konstukcję o podwójnych ścianach z izolacją 

grubości 50 mm wewnątrz. Dzięki temu strefa robocza jest 

cicha, warunki wewnątrz (temperatura) komfortowe. 

 
Standardowo stosowane są 2 monitory. Jeden pokazuje  

obraz czarno-biały, drugi – obraz kolorowy, typowy dla  

techniki obrazowania „dual energy” (dwuenergetyczna),  

gdzie materia organiczna uzyskuje kolor pomarańczowy,  

materia nieorganiczna (metale) – kolor niebieski i czarny 

przy grubościach osiągajacych granice penetracji, materia 

o gęstościach pośrednich: kolor zielony. 

 

Sterowanie odbywa się poprzez standardową klawiaturę  

skanerów rtg AutoClear. 

 

Stanowisko wyposażono w komfortowy fotel dla operatora. 
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                 Budowa mobilnego systemu skanującego 
 
Skaner rtg zastosowany w systemie to model AC100100T o rozmiarach tunelu inspekcyjnego 100x100 cm 

lub AC10080T o tunelu o szerokości 100 cm i wysokości 80 cm. 

 

Penetracja w stali: 28 – 29 mm 

Rozdzielczość liniowa: 40 AWG 

Prędkość taśmociągu: 24 cm/sek 

Ruch taśmy w obu kierunkach – przełączany 

Obciążenie taśmociągu: do 150 kg 

Zasilanie generatora X-ray: 140-160 kV 

Kształt wiązki: diagonalny, kąt rozwarcia 80˚ 
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                      Praca mobilnego systemu skanującego 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot kontrolawany zostaje umieszczony  

na taśmociągu skanera. 
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                        Praca mobilnego systemu skanującego 

                                               

                                          Operator sprawdza, czy występuje zagrożenie, czy nie. 
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          Praca mobilnego systemu skanującego 

                     

                                         Sprawdzony obiekt  

                                           wyjeżdża po drugiej  

                                           stronie systemu. 
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Operator dysponuje całą gamą funkcji obróbki obrazu. Funkcje te modyfikują szczegóły obrazu, 

umożliwiając ukazanie tych istotnych elementów, które w oryginalnym obrazie mogą być mało widoczne. 

Przykładowe funkcje: RealClear (rozjaśnia szczegóły ciemne, przyciemnia jasne) daje efekt zwiększenia 

penetracji z jednoczesnym uwidocznieniem miejsc o najmniejszej gęstości, Zoom (powiększenie), 

Material Marking (automatycznie zaznacza elementy o gęstościach znamiennych dla materiałów 

wybuchowych, broni metalowej). 

                                  Funkcje obróbki obrazu skanu 
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