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Abstract: În lucrarea „Reţea de senzori mobili pentru servicii de securitate” sunt prezentate rezultatele 

proiectării unui sistem specializat destinat pentru monitorizarea în timp real, pe tot teritoriul R. Moldova, a 

fonului de radiaţii ionizante, în caz de situaţii excepţionale, identificarea surselor de radiaţii, datele sunt 

transmise la un server, prin reţeaua GPS/GPRS, care stochează, procesează şi livrează informaţiile 

respective pentru serviciile de securitate. 

 

Cuvinte cheie: Reţea de senzori mobili, servicii de securitate, substanţe poluante, substanţe ionizante, 

sistem microcontroler, GSM /GPRS, GPS. 

 

1. Introducere 

Situaţia politică din regiune impune ca serviciile speciale ale statului să acorde o atenţie sporită 

asigurării securităţii populaţiei în caz de intervenţii cu substanţe poluante sau cu radiaţii ionizante. Acest 

lucru este efectuat în regim on-line de majoritatea ţărilor dezvoltate, mai ales acolo unde persistă pericolul de 

atacuri teroriste. Parţial, în Republica Moldova, s-au implementat sisteme de monitorizare a traficului ilicit 

de substanţe radioactive sau ionizante care sunt amplasate la punctele de control de frontieră. Dezavantajul 

acestor sisteme este faptul că există pericolul ca substanţele menţionate să pătrundă pe teritoriul R. Moldova 

nu prin punctele de control vamal ci prin căi de ocolire ale acestora. 

În lucrarea de faţă se propune proiectarea unei reţele de senzori mobili pentru serviciile de securitate, în 

special pentru monitorizarea prezenţei şi mobilităţii substanţelor poluante sau cu radiaţii ionizante. 

2. Radiaţiile ionizante 

Pericolul radiaţiilor ionizante este 

determinat de influenţa dăunătoare a acestora 

asupra organismelor vii. Sub radiaţii ionizante 

se cuprind atât radiaţiile nucleare emise de 

nucleul atomic, cât şi razele X. Radiaţiile 

emise de nucleul atomic se datoresc fie 

fenomenului de radioactivitate (când se emit 

radiaţii α, β sau γ), fie reacţiilor nucleare 

(când se mai pot emite protoni, neutroni sau 

particule rezultate din fisiunea nucleara) [1-

2]. Acţiunea radiaţiilor ionizante asupra 

substanţei se datorează transferului de energie 

care rezultă în urma iradierii substanţei cu 

aceste radiaţii. Transferul de energie de la 

radiaţie la substanţa iradiată depinde de tipul 

radiaţiei, de energia ei şi de compoziţia 

chimică a ţintei. Transferul de energie 

reprezintă interacţiunea primară, fizică, dintre 

radiaţie şi substanţă [3]. 

3. Structura reţelei de senzori mobili  

Funcţionalitatea reţelei de senzori mobili pentru servicii de securitate se bazează pe utilizarea serviciilor 

de transport date oferite de reţeaua GSM prezentă în R. Moldova. În Figura 1 este prezentată structura reţelei 

de senzori mobili, unde: Reţea GSM – tehnici şi tehnologii de comunicare ale reţelei GSM ORANGE; A 

GSM – antene şi puncte de acces la servicii GSM/GPRS [4]; GPRS – serviciul de comunicare cu informaţii 

digitale; MSM – modul de senzor mobil amplasat pe autovehicule care se deplasează pe teritoriul R. 

Moldova; Server SS – serverul serviciului de securitate.  
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Fig. 1. Structura reţelei de senzori mobili. 



143 

Modul de funcţionare. Modulele de senzori mobil MSM, amplasate 

pe diferite tipuri de transport, efectuează monitorizarea în timp real a 

fonului de radiaţii ionizante. În cazuri excepţionale, datele ce conţin 

intensitatea radiaţiei ionizante şi coordonatele acestuia sun transmise la 

serverul SS care efectuează stocarea şi procesarea acestor date şi livrarea 

informaţiei persoanelor respective [5,6,7].  
 

4. Structura modulului de senzor mobil  

Structura  modulului de senzor mobil este prezentată în Figura 2, 

unde: A – antena modulului mobil; GSM/GPRS – modul de comunicare 

GSM/GPRS (SIM900) în reţeaua telefonică mobilă; MCU ATmega2560 

– microcontroler AVR ATmega2560 cu funcţii de achiziţie, procesare şi 

comunicare în reţeaua GSM; GPS M – modul GPS (NEO-6M) pentru 

identificarea coordonatelor senzorului mobil pe hartă; SRI – senzor de 

radiaţii ionizante (RadiationD-V1.1). 

Modul de funcţionare. Dispozitivul microcontroler MCU 

achiziţionează datele de la senzorul de radiaţii ionizante SRI, în caz de 

identificare a surselor de radiaţie mărite are loc identificarea poziţiei 

sistemului în coordonatele GPS. Rezultatul acestor procesări este transmis prin intermediul serviciului 

GSM/GPRS la server pentru procesare [5,6,7].  

5. Concluzii  

Proiectările şi cercetările efectuate au fost îndreptate spre obţinerea unui sistem de calcul distribuit care 

prezintă o reţea de senzori mobili în baza tehnologiei GSM/GPRS. Senzorii mobili prezintă un sistem de 

achiziţie a datelor de la senzorul de radiaţii ionizante, procesarea acestor date şi în cazuri excepţionale se 

efectuează identificarea poziţiei GPS ale sistemului şi transmiterea acestor date la un server utilizând reţeaua 

GSM/GPRS. Datele stocate pe server permit de a identifica sursele de poluare cu radiaţii ionizante şi 

procesul de migrare a acestora pe teritoriul R. Moldova. 

Sistemul poate fi utilizat de către serviciile speciale pentru identificarea şi monitorizarea în timp real a 

surselor de radiaţii ionizante şi deplasarea acestora.  

 

Menţiuni 

Proiectările şi cercetările efectuate în această lucrare fac parte din cadrul proiectului bilateral Moldova-

Ucraina 14.820.18.02.03/u „Reţele de senzori distribuite cu noduri de calcul reconfigurabile”.  
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Fig. 2. Structura modulului 

senzor mobil. 


