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Анотацiя
В роботi розглядається можливiсть застосування автономних джерел живлення в засобах систем охорони.
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Вступ
Виконання завдання виявлення порушникiв пери-

метровими засобами пов’язане не тiльки з параме-
трами виявлення цих засобiв, але також з їх захище-
нiстю вiд дiй зловмисникiв по знищенню провiдних
мереж, по яким подається живлення та приймається
вiдповiдна iнформацiя. Впровадження автономних
джерел живлення має намiр пiдвищити захищенiсть
периметрових засобiв охорони.

1. Головнi вимоги до автономних систем охо-
рони

Застосування енергонезалежних систем охорони
базується на вирiшення наступних задач:

• забезпечення безперервностi роботи на протя-
зi визначеного часу з вiдповiдною ймовiрнiстю
виконання завдання;

• формування вихiдних сигналiв системи, якi
транслюються через ефiр з забезпеченням за-
хищеностi в приймальнiй системi вiд зовнiшнiх
хибних впливiв;

• застосування додаткових зовнiшнiх джерел енер-
гiї для пiдтримування охоронних систем в робо-
чому станi;

• змiна при необхiдностi алгоритму роботи вiдпо-
вiдного засобу охорони для збiльшення трива-
лостi роботи при мiнiмальних втратах на пара-
метрах виявлення системи.

Аналiз параметрiв та характеристик iснуючих си-
стем периметрової охорони по затратах енергiї по-
казує, що найбiльш доцiльним є використання авто-
номних джерел сумiсно з точковими засобами, тому
що лiнiйнi (провiдно-радiохвильовi, оптоволоконнi,
ємнiснi системи) використовують провiдники, через
якi можна передавати живлення.

Точковi системи охорони подiляються на активнi i
пасивнi [1]. Активнi – використовують власне джере-
ло випромiнювання; за характеристиками вiдбиття
вiд порушника або змiн поля, що виникають при його
пересуваннi проводять виявлення та iдентифiкацiю.
Енергоспоживання найбiльш розповсюджених наве-
дене в табл. 1 (всi засоби живляться напругою 12 В).

Табл. 1. Активнi системи охорони

Засiб охорони Енергоспоживання, mA

Активнi iнфрачервонi 25-45
сповiщувачi (АIЧ)

Радiопропеневi засоби 40-80

Активнi акустичнi засоби 30-60

Пасивнi – використовують особисте випромiнюван-
ня порушника, або акустичнi- чи вiброколивання, що
виникає при проникненнi порушника на об’єкт охо-
рони. Пасивнi засоби охорони i їх енергоспоживання
наведенi в табл. 2 (всi засоби живляться напругою 12
В). Пасивнi засоби бiльшу частину часу знаходяться
в режимi очiкування (режим сталого споживання).
Головна частина енергiї використовується в режимi
передачi сигнальної iнформацiї. Тому такi засоби є
найбiльш придатними для сумiсної роботи з автоном-
ними джерелами живлення. Наприклад, для забезпе-
чення живленням ПIЧ сповiщувача (табл. 2), при на-
прузi рiвнiй 12 В достатньо: 0, 1·12·24 = 28, 8 мВт·год
за добу.

Табл. 2. Пасивнi системи охорони

Засiб охорони Енергоспоживання, mA

Пасивнi iнфрачервонi 0,05-0,1
сповiщувачi (ПIЧ)

Сейсмiчнi та вiбрацiйнi 2-10
засоби охорони

Пасивнi акустичнi засоби 0,2-0,5

Слiд зазначити, що для найефективнiшого засто-
сування автономних джерел енергiї необхiдно ада-
птувати роботу засобу до нових умов живлення: це
означає, що деякi алгоритми роботи засобiв вияв-
лення слiд вiдкорегувати таким чином, щоб переда-
ча iнформацiйних сигналiв проводилася тiльки при
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спрацюваннi сигналу тривоги. Така модернiзацiя за-
ощадить енергiю джерел живлення, при мiнiмально-
му зменшеннi iнформацiйної складової. Вiдповiдно,
бiльшiсть алгоритмiв обробки повиннi працювати
безпосередньо в автономному засобi, i не призво-
дити до значного збiльшення споживання енергiї
живлення.

2. Автономнi джерела енергiї
Акумуляторнi батареї для автономних систем охо-

рони повиннi вiдповiдати вимогам:
• заряду батареї повинно бути достатньо для без-

перервної роботи засобiв охорони протягом не
менше 7 дiб (для того, щоб уникнути частої
замiни на пiдзаряджання цих акумуляторiв);

• для забезпечення зручностi замiни акумулятор-
них батарей, їх маса повинна бути не бiльшою,
нiж вказано в КЗпП України.

Виходячи з параметрiв акумуляторних батарей,
якi наведенi в табл. 3, прийнятними для використан-
ня при забезпеченнi автономної роботи засобiв охо-
рони є нiкель-кадмiєвi, нiкель-металгiдриднi i лiтiй-
iоннi акумулятори.

Табл. 3. Параметри акумуляторних батарей

Параметр Lead-Acid Ni-Cd Ni-Mh Li-ion

Питома густина
енергiї, Вт·г/кг 30-50 45-80 60-120 100-200

Напруга в
елементi, В 2 1,2 1,2 3,6-3,8

При встановленнi автономних засобiв охорони по-
стає проблема пiдзарядки їх джерел, для цього ви-
користовуються альтернативнi джерела енергiї. Си-
стема електроживлення вiд акумуляторних батарей
з пiдзарядкою вiд альтернативних джерел енергiї
може бути використана в регiонах з необхiдними клi-
матичними умовами, тому що середньодобова швид-
кiсть вiтру i / або середньомiсячна кiлькiсть соня-
чних днiв повиннi забезпечувати поповнення енергiї,
що витрачається акумуляторними батареями.

Використання сонячної енергiї залежить вiд iнтен-
сивностi сонячного випромiнювання протягом доби i
сезонного ритму.

Сонячна енергiя вимiрюється потужнiстю соня-
чною радiацiєю, яка поступає на 1 м2 площi i назива-
ється сонячною iнсоляцiєю. Рiвень сонячної iнсоляцiї
вимiрюється в кВт·год/м2/добу (табл. 4) [2].

Табл. 4. Сонячна iнсоляцiя в мiстах України
(кВт·г/м2/добу)

Мiсто Сiчень Квiтень Липень Жовтень

Київ 1,2-1,7 3,6-4,2 5,1-5,4 1,8-2,3

Львiв 0,9-1,4 3,7-4,1 4,8-5,3 1,8-2,3

Харкiв 1,1-1,6 3,9-4,4 5,5-5,9 2,1-2,4

Одеса 1,2-1,5 4,2-4,6 5,9-6,3 2,5-2,9

Аналiз даних табл. 4 показує, що сонячної енергiї
цiлком достатньо для забезпечення пiдзаряджання
акумуляторiв засобiв охорони в будь-якому регiонi
України. Для прикладу, щоб забечпечити енергiєю
ПIЧ в найнесприятливiшу пору року потрiбна соня-
чна батарея площею:

𝑆 = 𝐶/𝑘·𝑀 = 0, 0288/0, 4·900 = 3, 2·10−6 м2 = 0, 32см2

де 𝑘 – ККД сонячної батареї 0,4, 𝐶 – споживання
енергiї ПIЧ протягом доби, 𝑀 – сонячна iнсоляцiя.

Енергiя вiтру. Вiтрогенератор з дiаметором лопа-
стей 0,5 м при середнiй швидкостi вiтру 2 м/с, за
добу здатен виробити [2]:

𝐴 = 𝑘 ·𝑅 · 𝑣3 · 𝑆/2 · 24
0, 3 · 1, 225 · 23 · 3, 14 · 0, 52/2 · 24 = 26, 8

Вт·год електроенергiї, де k – ККД вiтрогенерато-
ра (0,3), R – густина повiтря, v – швидкiсть вiтру,
S – площа утворена лопастями. Цiєї енергiї доста-
тньо для забезпечення живленням як активних, так
i пасивних систем охорони.

Табл. 5. Середньомiсячна швидкiсть вiтру в регiонах
України (м/с)

Мiсто Сiчень Квiтень Липень Жовтень

Київ 3-4 3-4 2-3 2-3

Львiв 5-6 4-5 3-4 4-5

Харкiв 4-5 3-4 2-3 3-4

Одеса 4-5 4-5 3-4 4-5

Проаналiзувавши данi табл. 5, зроблено висновок,
що енергiї вiтру цiлком достатньо для забезпечен-
ня пiдзаряджання акумуляторiв засобiв охорони в
будь-якому регiонi України.

Висновки
В роботi наведенi головнi вимоги до роботи авто-

номних засобiв виявлення в периметрових системах
охорони. Показано, що найбiльш придатними для
застосування в них автономних джерел є пасивнi
точковi засоби виявлення.

Приведенi параметри iснуючих акумуляторних ба-
тарей та їх пiдзаряджання за рахунок енергiї сонця
та вiтру. Пiдтверджена можливiсть застосування ав-
тономних джерел енергiї в засобах охорони.
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