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Анотацiя
В роботi розглянутий принцип роботи пасивних iнфрачервоних давачiв руху охоронної сигналiзацiї та запропонова-
ний метод пiдвищення iнформативностi таких давачiв. Метод реалiзується шляхом незначної змiни блоку обробки
сигналiв з чутливого елемента та дозволяє визначати швидкiсть руху порушника та вiдстань вiд нього до давача.
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Вступ

Системи охоронної сигналiзацiї вже не одне десяти-
лiття є займають важливе мiсце в системах безпеки
об’єктiв незалежно вiд характеру об’єкту, що охоро-
няється [1].

Оскiльки цi системи є автоматизованими, реєстра-
цiя проникнення, а вiдповiдно i реакцiї на них здiй-
снюються в короткi часовi рамки.

Якiсть таких систем визначається в першу чер-
гу засобами виявлення (ЗВ), якi використовуються.
Найбiльш поширеними ЗВ є магнiтоконтактнi, пасив-
нi iнфрачервонi (ПIЧ) давачi руху, акустичнi давачi
розбиття скла та вiбрацiйнi давачi. Всi вище вказанi
давачi окрiм ПIЧ реєструють перетин границi при-
мiщення залежно вiд характеру самої границi [2, 3].

ПIЧ давачi забезпечують контроль об’єму примi-
щення на наявнiсть руху. Однак вони реєструють
наявнiсть руху, але не здатнi визначати додатковi па-
раметри як, наприклад, швидкiсть руху порушника.
Подiбна iнформацiя допоможе групам реагування
будувати бiльш ефективну стратегiю протидiї по-
рушнику, а також виключити хибнi спрацювання,
якщо, наприклад, швидкiсть руху перевищує реаль-
но можливу.

1. Принципи роботи сучасних ПIЧ систем
виявлення

Принцип роботи ПIЧ давачiв базується на реє-
страцiї руху людини як джерела iнфрачервоного
випромiнювання з однiєї просторової зони в iншу [1].

За допомогою набору лiнз зона огляду давача роз-
дiляється на просторовi зони таким чином щоб iнфра-
червоне випромiнювання з двох сусiднiх зон фокусу-
вались на рiзнi сегменти iнфрачервоного чутливого
елемента (ЧЕ) [2, 3]. В найпростiшому випадку чу-
тливий елемент складається з двох сегментiв (рис. 1)

Рис. 1. Оптична система ПIЧ давача

Через набiр лiнз енергiя iнфрачервоного випромi-
нювання фокусується на чутливому елементi таким
чином, що енергiя з просторових зон 𝑎, 𝑐 i 𝑒 фокусу-
ється на сегментi 2 чутливого елемента, а енергiя з
просторових зон 𝑏, 𝑑 i 𝑓 – на сегментi 1.

Таким чином коли людина знаходиться в просто-
ровiй областi 𝑏 енергiя її iнфрачервоного випромiню-
вання фокусуються на сегментi 1, а при переходi в
зони 𝑎 чи 𝑐 потужнiсть iнфрачервоного випромiню-
вання, яка фокусується на сегментi 1 зменшується,
а на сегментi 2 – збiльшується.

Сегменти чутливого елемента включаються по-
слiдовно та зустрiчно, в результатi чого вихiдним
сигналом є послiдовнiсть iмпульсiв протилежної по-
лярностi (рис. 2) [3].

Рис. 2. Вихiдний сигнал ЧЕ
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Цi iмпульси реєструються блоком обробки та при-
ймається рiшення про подачу сигналу тривоги на
централь [3].

2. Визначення швидкостi руху порушника
Визначення швидкостi руху порушника можливе

при незначному удосконалення блоку обробки сигна-
лiв з чутливого елемента.

Iнформацiя про швидкiсть руху порушника мi-
ститься в часових характеристиках зареєстрованих
iмпульсiв. Для визначення швидкостi руху люди-
ни необхiдно визначити пройдену вiдстань 𝐿 та час
проходження цiєї вiдстанi

Час проходження вiдстанi з однiєї просторової
областi в iншу визначається перiодом мiж аналогi-
чними точками позитивного та негативного iмпульсiв
(початок iмпульсу, максимум, кiнець iмпульсу).

Якщо максимум iмпульсу розтягнутий це означає
що об’єкт рухається всерединi просторової зони. В
такому випадку потрiбно фiксувати точку вiдлiку
на початку або в кiнцi розтягнутого максимуму.

Вiдстань, яку пройшов порушник за перiод мiж
двома зареєстрованими iмпульсами, залежить вiд
напрямку руху та вiдстанi порушника до давача
(рис. 3).

Рис. 3. Геометричнi параметри просторових зон

На рисунку 3 зображенi двi сусiднi просторовi
зони. Якщо порушник здiйснює рух на вiдстанi 𝑏1
вiд давача, то вiдстань, яку вiн пройде за час 𝑡, буде
дорiвнювати 𝑎1, а на вiдстанi 𝑏2 – 𝑎2.

Таким чином швидкiсть руху об’єкта дорiвнює:

𝑉 =
𝐿(𝑏)

𝑡
,

𝐿(𝑏) = 𝑏 tg 𝑥,

де 𝑏 –вiдстань вiд об’єкту до давача.
Iнформацiя про вiдстань до об’єкта мiститься в

параметрах сигналу, таких як величина максимуму
iмпульсу та його тривалiсть.

Величина максимуму iмпульсу обернено пропор-
цiйна вiдстанi до джерела iнфрачервоного випромi-
нювання. Тривалiсть максимуму характеризує час
перебування об’єкта в межах однiєї просторової зони.
Тобто, чим бiльша ширина просторової зони, тим
бiльше часу об’єкт буде рухатись всерединi неї.

Залежнiсть величини та тривалостi максимуму вiд
вiдстанi визначається експериментальним шляхом
iндивiдуально для кожної моделi давача, оскiльки
вони залежать вiд параметрiв оптичної системи, роз-
робленої для конкретної моделi давача.

Висновки

Запропонований метод дає можливiсть при незна-
чному удосконаленнi блоку обробки сигналiв отрима-
ти додаткову iнформацiю про дiї порушника, таку як
швидкiсть його перемiщення та вiдстань до давача.
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