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Анотацiя
В роботi розглянутий принцип роботи пасивних iнфрачервоних давачiв руху охоронної сигналiзацiї та запропо-
нований метод пiдвищення iнформативностi таких давачiв. Метод реалiзується шляхом ускладнення чутливого
елемента та незначної змiни блоку обробки сигналiв та дозволяє визначати напрямок руху порушника.
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Вступ
Системи охоронної сигналiзацiї є важливою скла-

довою систем безпеки рiзних рiвнiв складностi [1].
Автоматизованiсть цих систем забезпечує високу
швидкiсть виявлення порушникiв, а вiдповiдно i ре-
акцiї на них. Сучаснi давачi охоронної сигналiзацiї
реєструють наявнiсть руху, але не здатнi визначати
додатковi параметри – напрямок i швидкiсть руху
порушника. Подiбна iнформацiя дає можливiсть гру-
пам реагування будувати бiльш ефективну стратегiю
перехоплення та протидiї порушнику. Найбiльш по-
ширеним давачем для контролю об’єму примiщення
є пасивний iнфрачервоний давач руху. Давачi цьо-
го типу здатнi реєструвати наявнiсть руху, але не
здатнi визначати напрямок руху порушника [2, 3].

1. Принципи роботи сучасних ПIЧ систем
виявлення

Пасивний iнфрачервоний давач складається з чу-
тливого елемента (ЧЕ), набору лiнз та блоку обробки
сигналiв. За допомогою набору лiнз простiр умовно
роздiляється на просторовi зони таким чином щоб
iнфрачервоне випромiнювання з двох сусiднiх зон
фокусувались на рiзнi сегменти чутливого елемен-
та [1, 2].

Таким чином при перемiщеннi джерела iнфрачер-
воного випромiнювання з однiєї просторової зони в
iншу здiйснюється перерозподiл енергiї мiж сегмен-
тами.

Для двосегментного чутливого елемента з опти-
чною системою, яка роздiляє об’єм примiщення на
просторовi зони тiльки в одному напрямку ряд про-
сторових зон зобразити наступним чином (рис. 1)

Рис. 1. Схематичне зображення просторових зон давача

Кожен квадрат на рис. 1 позначає певну просторо-
ву зону, а число позначає номер сегмента чутливого
елемента, на якому фокусується iнфрачервоне ви-
промiнювання з вiдповiдної зони.

Якщо об’єкт знаходився в просторовiй зонi А i
його випромiнювання фокусувалось на сегментi 1,
а пiсля цього перейшов в зону B, в результатi чого
його випромiнювання перейшло на сегмент 2 [3].

Зафiксовано факт руху, однак не вiдомо де знахо-
диться зона 𝐵 вiдносно зони – справа чи злiва.

В результатi розвитку засобiв виявлення зараз ча-
стiше використовуються чотирьохсегментнi чутливi
елементи, якi забезпечують кращий розподiл просто-
ру на зони.

Чутливий елемент представляє собою матрицю
сегментiв 2× 2. Оптична система давача забезпечує
розподiл на просторовi зони по вертикалi та горизон-
талi. Такий розподiл можна зобразити схематично
наступним чином (рис. 2).

Така система має бiльше можливостей для реє-
страцiї наявностi руху. Якщо об’єкт знаходиться в
просторовiй областi, яка на рис. 2 позначена сiрим

Рис. 2. Схематичне зображення просторових зон давача
(4 сегмента ЧЕ)
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Рис. 3. Схематичне зображення просторових зон давача
(9 сегментiв ЧЕ)

то його iнфрачервоне випромiнювання фокусується
на сегментi 1 чутливого елемента. При переходi i iн-
шу просторову зону в горизонтальнiй, вертикальнiй
площинi чи по дiагоналям здiйснюється реєстрацiя
руху [1]. Однак дана система є недостатньою для ви-
значення напрямку руху порушника: При переходi в
горизонтальнiй площинi енергiя перерозподiляється
на сегмент 2, однак неможливо встановити напрямок
руху – влiво чи вправо. Аналогiчно в вертикальному
напрямку та по дiагоналях.

2. Визначення напрямку руху порушника
Для однозначного виявлення напрямку руху

об’єкта пропонується використовувати дев’яти-
сегментний чутливий елемент. В такому випадку
чутливий елемент буде матрицею 3×3 сегменти. При
цьому оптичну систему (лiнзи) можна не змiнювати.

Схематичне зображення розподiлу на просторовi
зони зображене на (рис. 3).

Завдяки використанню такого чутливого елемента
забезпечується однозначнiсть переходу сфокусовано-
го випромiнювання мiж сегментами.

Якщо об’єкт знаходиться в просторовiй областi,
яка на рис. 3 позначена сiрим то його iнфрачервоне
випромiнювання фокусується на сегментi 1 чутли-
вого елемента. I при будь-якому переходi з однiєї
просторової зони в iншу забезпечується однозначний
перехiд на один iз восьми сегментiв чутливого еле-
менту який однозначно вiдповiдає напрямку руху
порушника.

Iнформацiя про напрямок руху порушника дає мо-
жливiсть побудувати векторну дiаграму його руху в
примiщеннi, що разом зi схемою примiщення дозво-
лить виявити мiсце проникнення, оцiнити його дiї та
виявити напрямок виходу з примiщення дистанцiйно
до прибуття груп реагування.

Висновки
Запропонований метод дає можливiсть при не-

значному ускладненнi чутливого елементу та блоку
обробки сигналiв засобу виявлення отримати дода-
ткову iнформацiю про дiї порушника таку як напря-
мок його перемiщення, що значно пiдвищить ефе-
ктивнiсть перехоплення групами реагування.
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