Elektroniczna gospodarka

Monitoring kontrolny
Ochrona i kontrola dost´pu sà obecnie równie powa˝nie traktowane zarówno w skali pojedynczego przedsi´biorstwa jak i na szczeblu obiektów
wa˝nych dla funkcjonowania paƒstwa.
Szczególnie trudnym problemem jest
automatyczna ochrona du˝ych obiektów
lub powierzchni terenu przed niepowo∏anym wtargni´ciem lub próbami manipulacji. Zarówno w przypadku ciàg∏ej ochrony pionowych Êcian budynków, czy te˝

wych alarmów. Automatyczne lub graficzne definiowanie kilku jednoczeÊnie
kszta∏tów chronionych powierzchni, pozwala na szybkie dostosowanie si´ do
zmian w rozmieszczeniu sta∏ych elementów topografii. W razie potrzeby skanery mogà pracowaç zespo∏owo, nie zak∏ócajàc si´ wzajemnie. Sà to urzàdzenia
bezpieczne, w 1 klasie ochronnoÊci laserowej. Stosunkowo niewielkie rozmiary u∏atwiajà monta˝ w miejscach utrudniajàcych sabota˝. Przewidziano równie˝ specjalne funkcje udaremniajàce
próby „oszukania” systemu.
Zasada dzia∏ania skanera pozwala na
szybkie okreÊlenie aktualnego miejsca
naruszenia strefy chronionej. Tym sa-

Rys. 1. Monitoring na granicy

poziomych stref punktów kontrolnych na
granicach terytoriów (rys. 1), najlepszym
rozwiàzaniem mo˝e okazaç si´ pomiarowy skaner laserowy LMS (Laser Measurement System). Jest to swego rodzaju
optyczny „radar”, umo˝liwiajàcy kontrol´ powierzchni o promieniu do 80 metrów i polu widzenia 1000 lub 1800 bez
wzgl´du na por´ dnia czy warunki atmosferyczne (rys. 2). Urzàdzenie posiada system samokontroli i informowania obs∏ugi, np. o stanie zabrudzenia szyby czo∏owej. Na wypadek pojawienia si´ trudnych
warunków atmosferycznych, np. mg∏y –
przewidziano algorytmy korekcyjne.
Dzi´ki wbudowanym w oprogramowaniu opcjom, deszcz, Ênieg czy te˝

Rys. 3. Pole ochronne i intruz

mym mo˝liwe jest bezb∏´dne sterowanie kamerà Êledzàcà intruza i jego ruchy (ryc. 3). Równie˝ rozró˝nianie
obiektów i selektywna sygnalizacja ich
obecnoÊci w zale˝noÊci od wielkoÊci,
np. detekcja pieszego i pojazdu, nie
stanowià problemu. Aktualizacja stanu ca∏ego pola widzenia skanera odbywa si´ zaledwie w 13 milisekund, co
w praktyce daje ciàg∏y podglàd monitorowanej strefy.
Na ochron´ budynków sk∏ada si´ zabezpieczenie Êcian i dachów. Umieszczony wysoko skaner monitoruje nie tylko
Êcian´, ale równie˝ sprawdza niezmiennoÊç sta∏ego t∏a, aby, np. wykryç podkop. Dzi´ki powy˝szym cechom LMS firmy SICK mo˝e byç odpowiedzialnym elementem wielu systemów monitoringu.
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Rys. 2. LMS ze zdj´tà os∏onà

przelatujàce ptaki nie wywo∏ujà fa∏szy-

