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SMSLI: Snapshot Multi-Spectral-Line Imaging 
• Narrower spectral band: monochromatic (< 0.1nm) single spectral line image can be 

obtained if the object is illuminated by a single spectral line, e.g. emitted by laser  

• Faster acquisition of a set of spectral images: 3 monochromatic spectral images from a 
single-snapshot RGB image data can be extracted if object is illuminated simultaneously by 3 
laser lines, and the RGB-band sensitivities of the image sensor are known  corrected R-, G- 
and B-band images* 
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*) Method and device for imaging of spectral reflectance at several wavelength bands.  
WO 2013135311 (A1), 2012. 
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Vēsture 
• VPP SOPHIS 3.projekts, 2014-2017: SMSLI tehnoloģija 

3 viļņu garumiem  3 ādas hromoforu kartēšana    
(O-Hb, DO-Hb, Mel) 

• FLPP-1 (2018-2021): SMSLI 4 viļņu garumiem           
4 ādas hromoforu kartēšana (+Blr) + fluorescences 
attēls (SK atšķiršanai) + naudas zīmju un dokumentu 
ekspertīze, viltojumu atklāšana:  
• virs sliekšņa, bet noraidīts 

• FLPP-2 (2018-2020): SMSLI 4 viļņu garumiem           
4 ādas hromoforu kartēšana + fluorescences attēls 
– Mērķis: pilnveidot un paātrināt ādas jaunveidojumu 

diagnostiku, attīstot 4 spektrāllīniju «vienknipša» 
attēlošanas tehnoloģiju kombinācijā ar fluorescento 
attēlošanu 

 



Kas tiek plānots 
• Izveidot prototipa diagnostisko ierīci (TRL=5), kas: 

– Uzņem viena ādas apgabala 6 attēlus (< 2s) 
• RGB krāsu attēlu 

• 4 spektrāllīniju (~450nm, 520nm, 660nm, 850nm) attēlus 

• Fluorescences intensitātes attēlu 405nm ierosmē 

– 4 spektrāllīniju attēlus pārveido 4 ādas hromoforu (Mel,      
O-Hb, DO-Hb, Blr) sadalījuma kartēs 

– Analizē fluorescentā attēla intensitāšu sadalījumu  

– Informē ārstu par jaunveidojuma klīniskajiem parametriem 
un iespējamo diagnozi  

• Veikt šīs ierīces klīnisko aprobāciju LOC un LPK 

• Optimizēt prototipa konstrukciju un programmatūru 
atbilstoši lietotāju ieteikumiem 

• Veikt pasākumus jaunās tehnoloģijas komercializācijai 
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Nr Uzvārds Vārds Slodze Amats 
Mēneši 

(1.g.+2.g.) 

1. Spīgulis Jānis 0,5 v.p., zin.vad. 12+12 

2. Rubīns Uldis 0,75 vad.pētn. 3+4 

3. Ošiņa  Ilze 0,75 pētn. 6+12 

4. Derjabo Aleksandrs 0,35 pētn. 2+8 

5. Laņģe Marta 0,4 pētn. 2+12 

6. Bērziņa Anna 0,35 zin.as. 2+8 

7. Rupenheits Zigmārs 0,5 elektr.inž. 12+2 

8. Lakstīgala Egita 0,5 datu b.inž. 12+12 

9. Matuļenko Margarita 0,5 d.zin.labor. 12+2 
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Sagaidāmie zinātniskie rezultāti 

+ tehnoloģiju pārnese: abas klīnikas  + Hansa Matrix (?) 



Publicitāte 

Vēl: 
-    3rd Int.Conf. «Biophotonics Riga – 2020» (augustā Torņkalnā ?) 
- Zinātnieku naktis ‘2019 un ‘2020 
- Populārzinātniska publikācija 
- Prototips izstādē 
- Seminārs speciālistiem (M18) 
- 2 publiski semināri (M12, M23) 



Ceram un ticam, ka viss izdosies ... 



Paldies par uzmanību! 
 
 
 


