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1. Przeznaczenie i zakres zastosowań systemu 

System SMOK-2U jest przeznaczony do ciągłego monitorowania, ochrony    

i kontroli: 

− kabli napowietrznych i przebiegających w kanalizacji kablowej; 

− obiektów bezobsługowych, takich jak np.: szafy kablowe, włazy                       

i studzienki kanalizacji kablowej, szafy dostępowe, centrale kontenerowe 

itp. 

UmoŜliwia on: 

− wykrycie oraz natychmiastowe powiadomienie obsługi lub określonych 

słuŜb stałych i ruchomych o niepowołanym dostępie, o próbie 

zniszczenia, kradzieŜy, działań terrorystycznych, przypadkowych 

uszkodzeń powstałych podczas wykonywania róŜnych prac                   

np. budowlanych, itp.; 

− monitorowanie własnych zabezpieczeń obiektów; 

− kontrolę i obsługę róŜnych typów alarmów wysyłanych przez objęte 

nadzorem obiekty.  

System SMOK-2U moŜe pracować jako system samodzielny lub teŜ moŜe  

wykorzystywać sygnały z innych systemów np. zainstalowanego w tym 

samym miejscu systemu antywłamaniowego czy przeciwpoŜarowego. Na 

tej zasadzie  moŜe być teŜ częścią składową innych, większych systemów. 

Te moŜliwości systemu uzasadniają jego zastosowanie nawet wówczas, 

gdy niektóre elementy  sieci, np. szafy dostępowe, mają własne, 

pojedyncze proste zabezpieczenia. Wiele  z nich wprawdzie jest 

wyposaŜonych w czujniki otwarcia drzwi, ale oprócz wysyłania sygnału          

o otwarciu nie mają innych zabezpieczeń, a wysyłany sygnał nie jest 

wykorzystywany. WyŜej wymienione funkcje, duŜa elastyczność systemu 

oraz róŜnorodność elementów sieci, jakie moŜna nim objąć, zdecydowanie 

wyróŜniają go spośród innych tego typu systemów i świadczą o jego 

uniwersalności.  

Zastosowanie systemu SMOK-2U jest uzasadnione między innymi: 

 - rachunkiem ekonomicznym, gdyŜ moŜna uniknąć u operatorów 

kosztów związanych z odtwarzaniem skradzionych                                

i zdewastowanych linii kablowych lub obiektów 
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telekomunikacyjnych oraz u klientów kosztów, związanych                  

z przerwami w łączności, 

- względami społecznymi, gdyŜ moŜna uniknąć niezadowolenia 

klientów z powodu przerw w łączności; 

− względami bezpieczeństwa, gdyŜ moŜna uniknąć zagroŜeń 

związanych z przerwaniem łączności do policji, pogotowia 

ratunkowego, straŜy poŜarnej itp., lub zagroŜeń związanych                 

z wejściem niepowołanych osób do kanalizacji kablowej i obiektów 

bezobsługowych. 

 

Dzięki swoim moŜliwościom system SMOK-2U moŜe stanowić waŜny 

element procesu hermetyzacji sieci. 

System SMOK-2U: 

− spełnia wymagania norm krajowych i Unii Europejskiej, dotyczących 

zarówno systemów alarmowych, jak i poziomów generowanych 

zakłóceń, odporności na naraŜenia elektromagnetyczne oraz klimatyczne 

– patrz załącznik nr 1; 

− uzyskał opinię techniczną nr 018/2005, wydaną przez Centralne 

Laboratorium Badawcze; 

− uzyskał pozytywną opinię z Agencji Ochrony Skorpion Security Sp z o o 

− uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Departamentu Utrzymania Sieci 

oraz Pionu Bezpieczeństwa GK TPSA, po próbnych eksploatacjach              

w Obszarach Pionu Sieci w Katowicach i w Warszawie, po badaniach         

w CBR TP i w rezultacie uzyskał dopuszczenie do stosowania w sieci 

Telekomunikacji Polskiej. 

 

 

 

2. Budowa i działanie systemu 

Schemat blokowy systemu SMOK-2U przedstawiono na rys. 1. Składa się 

on z następujących elementów: 

− głowic pomiarowych opcjonalnie wyposaŜonych w róŜnego rodzaju 

modemy do transmisji danych do centrum nadzoru, 
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− róŜnego rodzaju czujników, umieszczonych w obiektach 

bezobsługowych, 

− centrum nadzoru (komputer PC z oprogramowaniem systemowym           

i uŜytkowym), 

− komputera podglądu (opcjonalnie). 

Działanie systemu polega na ciągłym odpytywaniu głowic pomiarowych             

i sprawdzaniu stanu obserwowanych kabli i dołączonych czujników. 

UmoŜliwia to nie tylko szybkie wykrywanie sytuacji alarmowych, ale takŜe 

prowadzenie na bieŜąco autodiagnostyki wszystkich urządzeń 

wchodzących w skład systemu oraz łączy do transmisji danych. 

Architektura systemu SMOK-2U jest modularna, skalowalna i otwarta przez 

co moŜliwa jest łatwa rozbudowa systemu, proste zmiany jego konfiguracji 

oraz funkcjonalności. Do budowy systemu wykorzystano nowoczesną bazę 

elementową oraz technologię sprzętową i programistyczną. 

Głowica pomiarowa jest podstawowym elementem systemu. Posiada 16 

wejść, do których moŜna doprowadzić: 

− pary przewodów z chronionych kabli długości do 10 km kaŜdy (do 

ochrony kabla wystarczy jedna para przewodów);  

− sygnały z róŜnego rodzaju czujników, zainstalowanych na chronionych 

obiektach, np. z czujnika otwarcia drzwi w szafie kablowej                     

(do podłączania czujników wystarczy jedna lub dwie pary przewodów           

w zaleŜności od typu czujników). 

Wygląd głowicy pomiarowej w wersji umoŜliwiającej lokalną ręczną obsługę 

został pokazany na rys. 2. Konstrukcja głowicy została tak opracowana, 

aby umoŜliwić łatwe podłączanie doprowadzonych do niej par przewodów, 

a więc szybko i bez dodatkowych kosztów zmieniać chronione  obiekty lub 

linie kablowe. W ten sposób moŜna dostosować nadzór sieci                      

do chwilowych potrzeb, co czyni system bardzo mobilny. Ta elastyczność 

systemu SMOK-2U stanowi o jego technicznej, uŜytkowej i ekonomicznej 

atrakcyjności. 
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Rys. 1.  Schemat blokowy systemu SMOK-2U
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Rys. 2. Głowica pomiarowa w widoku od czoła i od strony złączy kablowych 

(wersja z modemem analogowym ). 

 

Sposób pracy głowicy zaleŜy od tego, czy pracuje ona samodzielnie, czy 

teŜ współpracuje z centrum nadzoru. 

Gdy głowica pracuje samodzielnie to w przypadku przerwania ciągłości 

obserwowanej linii kablowej lub zadziałania czujnika, generuje ona stan 

alarmu dla wejścia, do którego ta linia jest doprowadzona. Stan alarmu jest 

sygnalizowany sygnałem dźwiękowym i zapaleniem czerwonej diody               

w trójce diod odpowiadającej temu wejściu. W tym trybie do obsługi głowicy 

są wykorzystywane przełączniki i diody świecące umieszczone na płycie 

czołowej głowicy. 

Gdy głowica współpracuje z centrum nadzoru wtedy stany obserwowanych 

wejść są na bieŜąco przekazywane do komputera stanowiącego centrum 

nadzoru, (np. na stanowisku dysponenta operacyjnego w Obszarze 

Eksploatacji Pionu Sieci), gdzie są analizowane, prezentowane                        

i archiwizowane. W przypadku wystąpienia stanu alarmowego sygnalizacja 

alarmu odbywa się w centrum nadzoru oraz jest określane miejsce 
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uszkodzenia kabla z dokładnością do 100m. W tym trybie przełączniki            

i diody świecące umieszczone na płycie czołowej głowicy nie są 

wykorzystywane.  

Jeśli dokładność określenia miejsca uszkodzenia jest niewystarczająca 

to dla dokładnej lokalizacji uszkodzenia kabla moŜna do głowicy dołączyć 

reflektometr, jako oddzielny przyrząd zewnętrzny. MoŜna nim zmierzyć 

odległości do miejsca uszkodzenia danej pary przewodów z bardzo duŜą 

dokładnością, rzędu kilku centymetrów. 

       W przypadku wystąpienia stanu alarmowego na jakimkolwiek czujniku 

dołączonym do głowicy pomiarowej generowany jest stan alarmu dla 

wejścia, do którego ten czujnik jest podłączony. Stan alarmu jest 

sygnalizowany sygnałem dźwiękowym i zapaleniem czerwonej kontrolki         

na ekranie komputera oraz  wyświetleniem komunikatu podającego datę, 

godzinę, numer i lokalizację czujnika, który wywołał alarm. Konstrukcja 

czujników została tak opracowana, aby wyeliminować moŜliwość 

powstawania fałszywych alarmów.  

Do kaŜdego wejścia pomiarowego w głowicy moŜna dołączyć wiele 

czujników które mogą wykrywać zarówno zdarzenia typu otwarcie pokrywy 

lub drzwi jak i zmiany parametrów róŜnych wielkości w chronionym 

obszarze np. temperatury, wilgotności.  

 

Konstrukcja mechaniczna obudowy głowicy została tak opracowana, aby 

moŜna było ją łatwo zamontować na ścianie w przełączalni poniewaŜ jest 

tam najlepszy dostęp do chronionych kabli. 

Głowica pomiarowa jest przystosowana do zasilania napięciem stałym 48V 

lub napięciem 230V 50Hz z sieci energetycznej. Gdy w miejscu 

zainstalowania głowicy nie ma pewnego zasilania, powinno się dodatkowo 

dołączyć zasilacz awaryjny UPS.   
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Rys. 3. Ekran komputera, ilustrujący stany wejść dwóch głowic 

 

Centrum nadzoru systemu stanowi komputer PC z systemem 

operacyjnym Windows i odpowiednim oprogramowaniem uŜytkowym, które 

na bieŜąco pokazuje stany wszystkich wejść we wszystkich głowicach 

pomiarowych oraz umoŜliwia zarządzanie nimi. Na rys. 3 przedstawiono 

ekran komputera, pokazującego stany dwóch głowic pomiarowych.          

Do jednego komputera moŜna dołączyć wiele głowic, umieszczonych w 

odległości wielu kilometrów od niego. Komputer moŜna ustawić w siedzibie 

firmy ochroniarskiej, w budynku policji lub w dowolnym innym miejscu. 

Głowica pomiarowa jest dołączana do portu szeregowego RS-232. W 

przypadku większej liczby głowic naleŜy zainstalować w komputerze 

dodatkową kartę z wieloma portami szeregowymi RS-232. 

Sposób połączenia głowicy pomiarowej z centrum nadzoru jest 

uzaleŜniony od odległości między nimi oraz dostępnych mediów 

transmisyjnych. JeŜeli między komputerem i głowicą jest wymagana duŜa 

odległość,  np. kilku kilometrów, wtedy do transmisji danych trzeba 

wykorzystać modemy analogowe lub cyfrowe. Wyboru rodzaju modemu 

dokonuje się na podstawie typu łącza dostępnego w miejscu instalacji 

głowicy. Modem wykorzystywany przez głowicę jest montowany wewnątrz 

jej obudowy w czasie produkcji (na podstawie zamówienia). Rodzaj 
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modemu zamontowanego w głowicy decyduje o tym, czy jest ona 

określana jako analogowa czy jako cyfrowa. Ma to odzwierciedlenie          

w symbolu głowicy – patrz rozdział 3. Modem w centrum nadzoru (zarówno 

cyfrowy jak i analogowy) znajduje się na zewnątrz komputera i jest 

dołączany do portu RS-232 (COM1, COM2, …) lub Ethernet.  

W przypadku korzystania z modemów analogowych do kaŜdej głowicy 

musi być doprowadzone z centrum nadzoru łącze stałe (para przewodów) 

po którym będzie się odbywała transmisja w standardzie V32bis. 

Architektura takiego systemu jest pokazana na rys. 4. W tym rozwiązaniu 

moŜliwe jest teŜ przesyłanie sygnałów analogowych z modemów poprzez 

łącze cyfrowe (SPC). 

 

 

 

W przypadku korzystania z modemów cyfrowych architektura systemu jest 

bardzo podobna. Przedstawia ją rysunek 5. W rozwiązaniu tym głowice 

transmitują dane w wybranych szczelinach strumienia E1. Do obsługi 

jednej głowicy wystarczy jedna szczelina (64kb) w strumieniu. Aby 

obsłuŜyć strumień E1 kaŜda głowica posiada konwerter Ethernet / E1. Po 

stronie centrum nadzoru znajdują się modemy - konwertery strumienia E1 

na Ethernet, z których to dane są doprowadzane do typowego interfejsu 

Ethernetowego w komputerze. W tym rozwiązaniu jako modemów 
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Rys. 4. Architektura systemu z modemami analogowymi. 
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cyfrowych uŜywa się dopuszczonych do eksploatacji w TPSA konwerterów 

typu TM-78.1 produkcji firmy LANEX SA. i tylko poprzez nie system styka 

się z siecią telekomunikacyjną.  

 

 
Rys. 5. Architektura systemu z modemami cyfrowymi. 

 

NiezaleŜnie od ilości i rodzaju głowic pomiarowych dołączonych             

do komputera oprogramowanie uŜytkowe jest to samo i taki sam jest 

interfejs uŜytkownika. 

W systemie SMOK-2U istnieje moŜliwość dołączenia poprzez sieć 

komputerową (Ethernet) dodatkowego komputera do centrum nadzoru. 

Ten dodatkowy komputer umoŜliwia na bieŜąco obserwowanie alarmów        

i innych zdarzeń sygnalizowanych przez system, ale nie pozwala              

na ingerencję w działanie systemu. 
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3. Oznaczenia elementów systemu SMOK-2U   

Symbol głowicy pomiarowej Opis głowicy 

SMOK-2U GP-LOK-A-48/230 Głowica z lokalizatorem miejsca 
uszkodzenia kabla, z wbudowanym 
modemem analogowym, zasilana     
z napięcia 48VDC lub 230VAC 

SMOK-2U GP-LOK- DIGI -48/230 Głowica z lokalizatorem miejsca 
uszkodzenia kabla, z wbudowanym 
modemem cyfrowym G703/G704, 
zasilana z napięcia 48VDC            
lub 230VAC 

SMOK-2U GP-A-48/230 Głowica bez lokalizatora miejsca 
uszkodzenia kabla, z wbudowanym 
modemem analogowym, zasilana    
z napięcia 48VDC lub 230VAC 

SMOK-2U GP- DIGI -48/230 Głowica bez lokalizatora miejsca 
uszkodzenia kabla, z wbudowanym 
modemem cyfrowym G703/G704, 
zasilana z napięcia 48VDC lub 
230VAC 

 

Symbol modemu w centrum nadzoru Opis modemu 

SMOK-2U MODEMA Modem analogowy  

SMOK-2U MODEM DIGI Modem cyfrowy  

 

Symbol czujki Opis  

SMOK-2U CZUJ-M1 Czujka alarmowa bierna 

SMOK-2U CZUJ-A1 Czujka alarmowa aktywna                
o podwyŜszonych parametrach          
i funkcjonalności 
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4. Parametry techniczno – eksploatacyjne systemu  

Głowica pomiarowa systemu SMOK-2U charakteryzuje się następującymi 

parametrami techniczno-eksploatacyjnymi: 

► ma 16 wejść przeznaczonych do dołączenia obserwowanych par 

przewodów; 

► jest przeznaczona do pracy ciągłej; 

► czas reakcji na uszkodzenie obserwowanej pary przewodów wynosi 

poniŜej 1 sekundy; 

► maksymalna długość kaŜdej obserwowanej pary przewodów wynosi, co 

najmniej 10 km;  

► maksymalne napięcie podawane na obserwowaną parę przewodów 

wynosi 50VDC; 

► maksymalny prąd wypływający z zacisku pomiarowego dla pary 

przewodów wynosi 150 mA; 

► w wersji bez modemu lub z modemem analogowym moŜe pracować w 

zakresie temperatur od -30°C do 50°C, a w wersji z modemem G703/704 

w zakresie temperatur od +5°C do +40°C; 

► moŜna do niej dołączyć reflektometr w celu dokładnej lokalizacji miejsca 

uszkodzenia wybranej pary przewodów; 

► moŜe pracować samodzielnie lub współpracować z komputerem przez 

łącze RS-232 i modemy; 

► do jednej obserwowanej pary moŜna dołączyć maksymalnie 60 

czujników pracujących w temperaturach od –40°C do +70°C                      

i posiadających obudowy spełniające wymagania IP65; 

► jest zasilana napięciem stałym 48V lub 230V z opcjonalnym zasilaczem 

awaryjnym UPS wybranym według potrzebnego czasu podtrzymania 

pracy np. na 24 godziny; 
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► pobory mocy przez głowice:  

Symbol głowicy pomiarowej 
Maksymalny pobór  

mocy przez głowicę 

SMOK-2U GP-LOK-A-48/230 40 

SMOK-2U GP-LOK- DIGI -48/230 45 

SMOK-2U GP-A-48/230 39 

SMOK-2U GP- DIGI -48/230 44 

 

Centrum nadzoru systemu SMOK-2U charakteryzuje się następującymi 

parametrami techniczno-eksploatacyjnymi: 

 ► jest przeznaczone do pracy ciągłej, 

 ► do jednego komputera moŜna bezpośrednio dołączyć do 2 głowic 

pomiarowych, a po zainstalowaniu w komputerze dodatkowych kart z 

wieloma portami RS-232 (oraz opcjonalnie modemów do transmisji w 

standardzie V32bis lub G703/704) moŜna do niego dołączyć do 100 

głowic pomiarowych. 

 ► automatycznie archiwizuje wszystkie zdarzenia wykryte przez system, 

 ► umoŜliwia zbieranie informacji od innych systemów lub urządzeń, 

 ► umoŜliwia transmisję danych róŜnymi drogami np. GSM(GPRS), sieć  

      komputerowa, 

 ► umoŜliwia współpracę z bazami danych SQL, 

 ► umoŜliwia łatwą zmianę konfiguracji systemu - zmianę  obserwowanych  

      obiektów i ich parametrów. 

 ► umoŜliwia autoryzację i ograniczanie dostępu do systemu róŜnym 
grupom 
      uŜytkowników na podstawie systemu haseł 

  ►umoŜliwia z pozycji operatora włączanie i wyłączanie z obserwacji  

      wybranych obiektów. 

 


