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1. Charakterystyka urządzenia
Bariery mikrofalowe BM120C i BM200C to cyfrowa wersja analogowych barier typu
BM120M i BM200M powstała przez połączenie mikrofalowych obwodów barier BM120M /
BM200M włoskiej firmy AVS ELECTRONICS S.p.A. i modułu cyfrowej analizy sygnałów firmy
STEKOP SA. Powstały produkt wykorzystuje sprawdzone rozwiązania obu firm. Zarówno antena
nadawcza, generator mikrofal w nadajniku, jak i antena odbiorcza, detektor mikrofal, wzmacniacz
wejściowy oraz filtr pasmowo – przepustowy w odbiorniku pochodzą z firmy AVS
ELECTRONICS S.p.A. Są to standardowe elementy produkowanych przez tą firmę analogowych
barier typu BM120M / BM200M. Pozostałe obwody cyfrowych barier mikrofalowych BM120C i
BM200C, tj. sterownik mikroprocesorowy, układ komunikacji, układ regulacji temperatury oraz
obwody zasilania są produktem firmy STEKOP SA. Z powodzeniem stosuje je ona w sprawdzonym
w rzeczywistych instalacjach Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu czujniku ochrony
obwodowej HF400. Z czujnika HF400 pochodzą również zastosowane w cyfrowych barierach
BM120C i BM200C, a nakierowane na detekcję intruza i eliminację pochodzących od otoczenia
zakłóceń, algorytmy cyfrowej analizy odbieranego sygnału.
Zastosowanie w barierach BM120C / BM200C cyfrowego przetwarzania sygnałów
pozwoliło na zwiększenie pewności detekcji intruza oraz podniosło odporność barier na fałszywe
alarmy. Prócz tego możliwe stało się zdalne monitorowanie pracy barier oraz ich zdalna
konfiguracja.

BM120M / BM200M
Odbiornik

BM120M / BM200M
Nadajnik

Filtr
dolnoprzepustowy

Przetwonik
analogowo-cyfrowy

Mikrokontroler

Transceiver
RS485

Oprogramowanie
SCADA

Moduł cyfrowej analizy sygnałów

Rys. 1.1. Schemat blokowy cyfrowej bariery mikrofalowej BM120C / BM200C

Pojedynczą barierę mikrofalową BM120C / BM200C tworzą dwa moduły: nadajnik (Tx) i
odbiornik (Rx) – rys. 1.1, które są przystosowane do pracy w jednym z pięciu kanałów. Nadajnik
emituje modulowaną amplitudowo falę elektromagnetyczną o częstotliwości 10,525GHz, która jest
odbierana przez odbiornik. Każdy spadek poziomu odbieranego sygnału, spowodowany
naruszeniem przez intruza wiązki mikrofal pomiędzy antenami nadajnika i odbiornika, jest
wykrywany i sygnalizowany jako alarm. Przy właściwym doborze numerów kanałów roboczych,
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możliwe jest tworzenie w oparciu o bariery mikrofalowe typu BM120C i BM200C dowolnie
skomplikowanych systemów ochrony obwodowej, w których pracujące pary nadajnik – odbiornik
barier mikrofalowych wzajemnie się nie zakłócają. Łączenie wszystkich modułów pracujących w
systemie dwuprzewodową magistralą RS485 gruntownie upraszcza okablowanie całego systemu,
podnosząc jego niezawodność oraz obniżając koszt instalacji i serwisu.
Duży zasięg, pewność detekcji intruza, wysoka odporność na fałszywe alarmy, możliwość
zdalnego monitorowania pracy i konfigurowania barier, jak również odporność na warunki
atmosferyczne predysponuje bariery mikrofalowe BM120C / BM200C do stosowania w ochronie
obiektów rozległych, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.
Bariery mikrofalowe BM120C, BM200C – podstawowe dane techniczne:
● Maksymalny zasięg: BM120C ................................................................................................. 120 m

BM200C ................................................................................................. 200 m
● Maksymalna szerokość wiązki: BM120C ............................................................................... 3-10 m
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●

●
●
●

BM200C ............................................................................... 4-16 m
Częstotliwość pracy ........................................................................................................ 10,525 GHz
Liczba kanałów ................................................................................................................................. 5
Regulacja położenia anteny ......................................................................... pion / azymut / elewacja
Analiza sygnału ................................................... cyfrowa (kształt przebiegu, czas trwania, poziom)
Pojemność pamięci zdarzeń .......................................................................................... 3967 zdarzeń
Pojemność pamięci sygnałów pobudzających .............................................. 255 zapisów po 15 sek.
Wejścia .................................................................................... 3 uniwersalne wejścia parametryczne
Wyjścia:
– ALARM .................................................... styki przekaźnika NC/NO, 2A/50VDC/60Wmax
– USZKODZENIE ....................................... styki przekaźnika NC/NO, 2A/50VDC/60Wmax
– SABOTAŻ ................................................ styki przekaźnika NC/NO, 2A/50VDC/60Wmax
– AUX .......................................................... styki przekaźnika NC/NO, 2A/50VDC/60Wmax
Zabezpieczenie przed sabotażem:
– czujnik otwarcia obudowy,
– czujnik zmiany położenia anteny (moduł AMP),
Interfejs komunikacyjny ................................................................... RS485 (z izolacją galwaniczną)
– szybkość transmisji ................................ 9600/19200/38400/15200 bit/s (programowalna)
– długość słowa danych .............................................................................................. 8 bitów
– bit parzystości ............................................................................................................... brak
– bity stopu ....................................................................................................................... 1 bit
Napięcie zasilania ................................................................................................... +9VDC ... +15VDC
Średni pobór prądu: nadajnik ................................................................................. 180 mA @ 12VDC
odbiornik ............................................................................... 220 mA @ 12VDC
grzejnik .................................................................................. 330 mA @ 12VDC
Zakres temperatur pracy ............................................................................................ -40OC ... +55OC
Kategoria klimatyczna obudowy ................................................................................................. IP54
Wymiary ............................................................................................................ 225 x 225 x 136 mm

2. Nadajnik
Nadajnik jest elementem bariery emitującym stabilną, kierunkową wiązkę mikrofal o małej
mocy. Widok pakietu elektroniki nadajnika (Tx) przedstawia rysunek 2.1. Szczegółowa
charakterystyka złączy przyłączeniowych, zworek konfiguracyjnych i wskaźników zawarta jest
natomiast w tabelach 2.1...2.3.
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Rys. 2.1. Pakiet elektroniki nadajnika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C

Tabela 2.1. Zaciski przyłączeniowe nadajnika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C
Lp

Złącze

Pin

Symbol

1

J208

1

+Vcc

wejście napięcia zasilania +9VDC...+15VDC

2

GND

masa zasilania

1

In1

2

GND

1

In2

2

GND

1

In3

2

GND

1

Sab_Ant

2

GND

1, 2

Pk_Uszk

2
3

4

5
6

J100
J110

J104

J105
J101

Opis

wejście włączenia nadajnika
masa
uniwersalne wejście In2
masa
uniwersalne wejście In3
masa

Uwagi

połączenie z masą
uaktywnia nadajnik
typ wejścia: NC/NO,
dwustanowe /
parametryczne, programowany
typ wejścia: NC/NO,
dwustanowe /
parametryczne, programowany

czujnik zmiany położenia anteny
masa czujnika zmiany położenia anteny
wyjście przekaźnikowe sygnału
USZKODZENIE

konfiguracja styków
przekaźnika (NC/NC)
wybierana zworką
JP103
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Lp

Złącze

Pin

Symbol

Opis

Uwagi

7

J107

1, 2

Pk_Sab

wyjście przekaźnikowe sygnału SABOTAŻ konfiguracja styków
przekaźnika (NC/NC)
wybierana zworką
JP101

8

J108

1, 2

Pk_Aux

wyjście przekaźnikowe uniwersalne AUX

9

J302

1

A

2

COM

3

B

konfiguracja styków
przekaźnika (NC/NC)
wybierana zworką
JP102

linia A RS485
masa RS485
linia B RS485

Tabela 2.2. Zworki konfiguracyjne nadajnika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C
Lp

Symbol

Funkcja

1

JP305

ładowanie konfiguracji fabrycznej

2

JP304

aktywacja funkcji bootloader'a

3

JP303

załączenie terminatora magistrali RS485

Uwagi

Tabela 2.3. Wskaźniki nadajnika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C
Lp

LED

Symbol

Kolor

1

D110

Sys

żółty

2

D111

Alarm

czerwony

3

D112

TxOK

zielony

Funkcja

Uwagi

wskaźnik komunikacji z systemem
nadrzędnym

gaśnie przy braku
komunikacji z
systemem nadrzędnym

wskaźnik alarmu

świeci w momencie
zgłoszenia alarmu

wskaźnik sprawności nadajnika

miga przy sprawnym
nadajniku, gaśnie w
momencie wykrycia
uszkodzenia lub
sabotażu

3. Odbiornik
Odbiornik jest elementem bariery odbierającym kierunkową wiązkę mikrofal z nadajnika i
mierzącym jej poziom. Na podstawie analizy zmian poziomu odbieranego sygnału jest następnie
wypracowywana decyzja, czy zmiana poziomu sygnału została spowodowana czynnikami
naturalnymi, czy też przez przekraczającego strefę ochrony intruza. Widok pakietów elektroniki
odbiornika (Rx) przedstawiają rysunki 3.1. i 3.2. Szczegółowa charakterystyka złączy
przyłączeniowych i wskaźników zawarta jest natomiast w tabelach 3.1...3.6.
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TxOK
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Pk_Alarm
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Rys. 3.1. Płyta główna elektroniki odbiornika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C

Tabela 3.1. Zaciski przyłączeniowe odbiornika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C (płyta
główna)
Lp

Złącze

Pin

Symbol

1

J208

1

+Vcc

wejście napięcia zasilania +9VDC...+15VDC

2

GND

masa zasilania

1

In1

2

GND

1

In2

2

GND

1

In3

2

GND

1

Sab_Ant

2

GND

2

3

4

5

J100

J110

J104

J105

Opis

uniwersalne wejście In1
masa
uniwersalne wejście In2
masa
uniwersalne wejście In3
masa

Uwagi

typ wejścia: NC/NO,
dwustanowe /
parametryczne, programowany
typ wejścia: NC/NO,
dwustanowe /
parametryczne, programowany
typ wejścia: NC/NO,
dwustanowe /
parametryczne, programowany

czujnik zmiany położenia anteny
masa czujnika zmiany położenia anteny

Strona 5/34

BM120C/BM200C – Instrukcja instalacji i użytkowania
Lp

Złącze

Pin

Symbol

6

J101

1, 2

Pk_Uszk

wyjście przekaźnikowe sygnału
USZKODZENIE

konfiguracja styków
przekaźnika (NC/NC)
wybierana zworką
JP103

7

J106

1, 2

Pk_Alarm

wyjście przekaźnikowe sygnału ALARM

konfiguracja styków
przekaźnika (NC/NC)
wybierana zworką
JP100

8

J107

1, 2

Pk_Sab

wyjście przekaźnikowe sygnału SABOTAŻ konfiguracja styków
przekaźnika (NC/NC)
wybierana zworką
JP101

9

J108

1, 2

Pk_Aux

wyjście przekaźnikowe uniwersalne AUX

10

J302

1

A

2

COM

3

B

1-14

GP

11

J202

Opis

Uwagi

konfiguracja styków
przekaźnika (NC/NC)
wybierana zworką
JP102

linia A RS485
masa RS485
linia B RS485
gniazdo przyłączeniowe płyty obwodów
analogowych

Tabela 3.2. Zworki konfiguracyjne odbiornika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C (płyta
główna)
Lp

Symbol

Funkcja

1

JP305

ładowanie konfiguracji fabrycznej

2

JP304

aktywacja funkcji bootloader'a

3

JP303

załączenie terminatora magistrali RS485

Uwagi

Tabela 3.3. Wskaźniki odbiornika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C (płyta główna)
Lp

LED

Symbol

Kolor

1

D110

Sys

żółty

2

D111

Alarm

czerwony

3

D112

RxOK

zielony

Funkcja

Uwagi

wskaźnik komunikacji z systemem
nadrzędnym

gaśnie przy braku
komunikacji z
systemem nadrzędnym

wskaźnik alarmu

świeci w momencie
zgłoszenia alarmu

wskaźnik sprawności odbiornika

miga przy sprawnym
odbiorniku, gaśnie w
momencie wykrycia
uszkodzenia lub
sabotażu
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Off GreenLED
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RV1
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Rys. 3.2. Płyta obwodów analogowych odbiornika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C

Tabela 3.4. Zaciski przyłączeniowe odbiornika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C (płyta
obwodów analogowych)
Lp

Złącze

Pin

Symbol

Opis

1

1, 2

TAMPER

2

1

D

wyjście czujnika zaniku sygnału nadajnika

3

1

TP

pomiar ustawienia anten – 'Test Point'

4

1

-

masa zasilania

2

+

wejście zasilania płyty obwodów
analogowych

wyjście czujnika otwarcia obudowy

Uwagi
wewnętrzne połączenie
płyty głównej i płyty
obwodów
analogowych

wewnętrzne połączenie
płyty głównej i płyty
obwodów
analogowych

Tabela 3.5. Zworki konfiguracyjne i elementy regulacyjne odbiornika bariery mikrofalowej
BM120C, BM200C (płyta obwodów analogowych)
Lp

Symbol

Opis

Funkcja

1

S1

Off GreenLED

2

S2

Off RedLED

3

JP1

CAG

4

RV3

LEVEL

regulacja wzmocnienia

5

RV1

COMP

regulacja kompensacji wzmocnienia

6

JP2

Off Comp

Uwagi

dezaktywacja zielonej diody LED
dezaktywacja czerwonej diody LED
dezaktywacja obwodu CAG (do testów
fabrycznych)

w trakcie normalnej
pracy bariery zworka
CAG musi być zawsze
zwarta

dezaktywacja obwodu kompensacji wzmocnienia
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Lp

Symbol

Opis

Funkcja

7

SW2

CAG Test

Uwagi

test ustawienia anten

Tabela 3.6. Wskaźniki odbiornika bariery mikrofalowej BM120C, BM200C (płyta obwodów
analogowych)
Lp

LED

Symbol

Kolor

1

D1

Syg

zielony

2

D2

Alarm

czerwony

Funkcja

Uwagi

wskaźnik jakości sygnału odbieranego

gaśnie przy zbyt
niskim poziomie
sygnału odbieranego

wskaźnik alarmu

używany jedynie w
wersji analogowej
bariery oraz jako
wskaźnik testu CAG

4. Charakterystyka pracy
Nadajnik (Tx) i odbiornik (Rx) bariery mikrofalowej są instalowane na krańcach
chronionego obszaru, na wysokości od 1 do 1,2m. Kierunkowe charakterystyki anten nadawczej i
odbiorczej powodują, że strefa alarmowa między nadajnikiem oraz odbiornikiem ma kształt
elipsoidy obrotowej i jest najszersza w połowie odległości między antenami. Jej przekrój podłużny i
poprzeczny oraz orientacyjne wymiary przedstawiają rysunki 4.1. i 4.2. Intruz znajdujący się w tym
obszarze powoduje zmianę poziomu sygnału docierającego do odbiornika, co jest wykrywane i
sygnalizowane przez barierę jako sytuacja alarmowa.

Rx

1-1,2m

Tx

3m

3m
120m max (BM120C) / 200m max (BM200C)

Rys. 4.1. Przekrój podłużny strefy alarmowej dla bariery mikrofalowej BM120C, BM200C
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3m

strefa
alarmowania

strefa
detekcji

strefa
detekcji

3m (BM120C) / 4m (BM200C)
10m (BM120C) / 16m (BM200C)

Rys. 4.2. Przekrój poprzeczny strefy alarmowej dla bariery mikrofalowej BM120C, BM200C

W pobliżu obu anten bariery mikrofalowej występują strefy martwe o długości ok. 3m, w
których nie jest możliwa detekcja intruza. Z tego też względu należy tak projektować
rozmieszczenie barier mikrofalowych, aby ich strefy martwe nie wchodziły w skład strefy ochrony.
Standardowo jest to osiągane poprzez instalację barier na tzw. „zakładkę”. Drugą metodą eliminacji
stref martwych jest stosowanie konfiguracji „basketweave”.
Poza strefami martwymi, w projekcie systemu należy zwracać szczególną uwagę na obszar
bezpośrednio przyległy do strefy alarmowania, tzw. strefę detekcji. Duże obiekty pojawiające się w
tej strefie mogą bowiem powodować taką samą zmianę sygnału odbieranego jak małe obiekty
znajdujące się w strefie alarmowania. Jest to częsta przyczyna fałszywych alarmów. W celu ich
uniknięcia, należy zachowywać odpowiedni odstęp miedzy barierą mikrofalową a obiektami, które
mogłyby znaleźć się w strefie detekcji i zakłócać pracę bariery. Zalecane minimalne odległości
barier mikrofalowych BM120C i BM200C od przeszkód terenowych zestawiono w tabeli 5.1.
5. Zasady instalacji barier mikrofalowych
Na prawidłową pracę barier mikrofalowych znaczny wpływ wywiera ich otoczenie. Z tego
też względu, w celu uzyskania wysokiej pewności detekcji intruza oraz niskiej stopy fałszywych
alarmów, już na etapie projektu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową lokalizację barier
oraz ich konfigurację. Podstawową zasadą jest nie umieszczanie obok odbiornika (Rx) bariery
mikrofalowej nadajnika (Tx) należącego do innego zestawu. Drugą zasadą jest taki dobór
kanałów pracy barier mikrofalowych, aby zestawy pracujące w tym samym kanale były
maksymalnie od siebie oddalone. W optymalnym przypadku sąsiadujące ze sobą segmenty
powinny pracować na możliwie maksymalnie różniących się od siebie siebie częstotliwościach (tj.
kanałach), co nie zawsze jest jednak możliwe. Na rysunkach 5.1 ... 5.3 przedstawiono typowe
konfiguracje barier mikrofalowych spotykane w systemach ochrony obwodowej.
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3m

3m
Tx

3m

Rx
kanał 1

Tx

kanał 3

kanał 4

Rx

Rx

Tx

kanał 2

Tx

Rx

Rys. 5.1. Standardowa konfiguracja systemu ochrony obwodowej zamkniętego obszaru
6m

Rx

Tx

0,3m

kanał 1
kanał 5

Rx

Tx

Rys. 5.2. Metoda ochrony granicy obszaru za pomocą dwóch barier mikrofalowych

Tx

Rx

Rx

Rx

ŹLE

kan

nadajnik (Tx) i odbiornik (Rx)
nie mogą być instalowane
obok siebie

ł1
ka
na

Tx

kan

3

ka
n

ał

ał

n
ka

1

ał 3

Tx

ał 4

kanał 2

Tx

Tx

Rx

Rx

kanał 2

Tx

Tx

Rx

Rx

Rys. 5.3. Nieprawidłowa i prawidłowa konfiguracja systemu ochrony obwodowej zamkniętego obszaru
Strona 10/34

BM120C/BM200C – Instrukcja instalacji i użytkowania

Cyfrowe bariery mikrofalowe BM120C, BM200C mają możliwość zdalnego programowania
numeru kanału roboczego, jak również selektywnego wyłączania nadajnika. Funkcja ta może być
wykorzystywana do badania wzajemnego wpływu poszczególnych segmentów systemu barier
mikrofalowych na siebie, a w razie wykrycia problemów – do poszukiwania optymalnego
rozmieszczenia kanałów roboczych w systemie. Cała procedura może być wykonana zdalnie, bez
konieczności fizycznego dostępu do barier i konieczności otwierania ich obudów.
W przypadku, gdy pojedynczy segment bariery mikrofalowej nie zapewnia wystarczającej
wysokości strefy alarmowania, możliwa jest instalacja dwóch i więcej segmentów na tym samym
słupku montażowym. Poszczególne segmenty muszą jednak pracować na różnych
częstotliwościach (tj. w różnych kanałach). Przykład montażu dwóch segmentów barier
mikrofalowych na jednym słupku montażowym przedstawiono na rysunku 5.4.

Tx

Rx

0,7m min.

kanał 5

Tx

Rx

1-1,2m

kanał 1

Rys. 5.4. Metoda zwiększania wysokości strefy alarmowania

W miejscach, w których wiązka bariery mikrofalowej może stykać się z ogrodzeniem,
roślinnością bądź też ścianą budynku, należy zagwarantować bezpieczny odstęp wiązki od
przeszkody. Zalecane minimalne odległości instalacji bariery od różnego typu obiektów zestawiono
w tabeli 5.1.
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Tabela 5.1. Minimalne odległości środka bariery mikrofalowej BM120C, BM200C od przeszkody
Lp

Przeszkoda

Minimalna odległość

1

Płot z roślin pnących lub metalowej siatki ogrodzeniowej
podatnych na ruch

10m

2

Mur

2m

3

Ogrodzenie metalowe sztywne

5m

4

Ściana budynku

5m

5

Ulica

10m od krawędzi ulicy i 5m od
metalowego ogrodzenia

6

Krzewy i drzewa

Poruszane wiatrem gałęzie nie
powinny naruszać wiązki
mikrofalowej

7

Nierówności terenu i przeszkody terenowe

Nierówności terenu i przeszkody
terenowe nie powinny znajdować się
we wiązce mikrofal. W przeciwnym
przypadku należy każdorazowo
przetestować barierę pod kątem
obecności martwych pól i obszarów o
podwyższonej czułości

Na pracę bariery mikrofalowej wpływają także warunki atmosferyczne. Jeśli dane warunki
są charakterystyczne dla miejsca instalacji, ich wpływ na działanie bariery mikrofalowej powinien
być uwzględniony na etapie projektu. W tabeli 5.2. zestawiono typowe oddziaływanie różnych
warunków atmosferycznych na pracę barier mikrofalowych.
Tabela 5.2. Wpływ warunków atmosferycznych na działanie bariery mikrofalowej BM120C,
BM200C
Lp

Zjawisko atmosferyczne

Oddziaływanie na barierę mikrofalową

1

Deszcz

Brak zakłócania pracy bariery. Może występować jedynie
obniżenie mocy wiązki oraz lokalne podwyższenie czułości
bariery przy gruncie, spowodowane odbijaniem wiązki mikrofal
od kałuż.

2

Śnieg

Brak zakłócania pracy bariery. Leżący śnieg może jednak
przesłonić anteny i tym samym zakłócić bądź też uniemożliwić
pracę bariery.

3

Mgła

Występuje tłumienie wiązki mikrofal (nawet o 1/3). W rejonach
narażonych na częste powstawanie mgieł zaleca się instalację
nadajników (Tx) i odbiorników (Rx) w odległości nie większej
niż 85% maksymalnego zasięgu bariery.

6. Montaż anten
Anteny barier mikrofalowych BM120C, BM200C są przystosowane do montażu na
masztach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 38-40 mm. Uchwyt zaciskowy (rys. 6.1) ma
trzy stopnie swobody regulacji położenia anteny.
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Tabela 6.1. Regulacje położenia anteny bariery mikrofalowej BM120C, BM200C
Lp

Stopień swobody

Metoda regulacji

1

Wysokość

Opuszczanie i podnoszenie anteny na maszcie

2

Azymut

Obrót anteny wokół masztu

3

Elewacja

Pochylenie anteny śrubami regulacji elewacji w zakresie +/-5°

Maszt antenowy

Regulacja elewacji +/-5°

Zacisk masztu antenowego

Rys. 6.1. Uchwyt montażowy anteny

Przed ostatecznym montażem masztu antenowego zalecane jest przetestowanie działania
bariery i znalezienie optymalnego punktu umieszczenia anten. W tym celu należy:
1. Prowizorycznie ustawić maszty antenowe w przewidzianych w projekcie systemu ochrony
obwodowej miejscach, zamocować anteny i nakierować je na siebie.
2. Zaprogramować nadajnik i odbiornik do pracy w tym samym kanale częstotliwości.
3. Doprowadzić zasilanie do nadajnika i odbiornika bariery mikrofalowej.
4. Do punktu TP odbiornika podłączyć miernik uniwersalny lub uruchomić program serwisowy
Micro.exe i wywołać funkcję Ustawianie anten.
5. W odbiorniku potencjometrem LEVEL ustawić w punkcie TP napięcie na poziomie 7,3V.
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6. Regulując położenie anten nadawczej i odbiorczej (w zakresie +/- 50cm góra-dół, +/- 50cm
prawo/lewo oraz +/-5° elewacji) uzyskać maksymalne napięcie w punkcie TP. W przypadku
problemów z uzyskaniem napięcia na poziomie 7,3V, należy rozważyć zmianę lokalizacji
masztów antenowych. Gdy napięcie w punkcie TP wynosi poniżej 6,8V przy maksymalnie
skręconym w lewo potencjometrze regulacji poziomu LEVEL i nie wzrasta pomimo zmiany
położenia anten, należy zwiększyć wysokość zamocowania anten o 10-20cm, a jeśli to nie
przyniesie efektu – skrócić strefę ochrony (tj. zbliżyć do siebie anteny nadawczą i odbiorczą),
Uwaga: W przypadku, gdy w trakcie testów napięcie w punkcie TP wzrośnie powyżej 7,5V,
należy je każdorazowo skorygować do poziomu 7,3V poprzez regulację
potencjometrem LEVEL.
7. Zaprogramować w odbiorniku wymagany próg alarmu.
8. Przetestować strefę alarmową pod kątem występowania pól martwych i obszarów o zwiększonej
czułości. W przypadku wykrycia takich miejsc należy rozważyć usunięcie przeszkód
terenowych bądź też zmianę lokalizacji masztów antenowych. W trakcie testów należy zwrócić
uwagę, czy w obszarze wiązki mikrofalowej nie znajdują się obiekty (np. pojazdy), które
mogłyby zakłócać wyniki pomiarów i tym samym spowodować wybranie błędnej pozycji
instalacji anten.
9. Ustawić czujnik położenia A w taki sposób, aby był w pozycji pionowej do urządzenia,
natomiast czujnik B w pozycji poziomej. Następnie należy odchylić górną część czujników o
kąt ok. 5 stopni do góry. Ustawienie należy skorygować tak aby czujnik położenia nie generował
fałszywych alarmów a także prawidłowo reagował na próby poruszenia bariery.

Czujnik A
Czujnik B

Rys. 6.2. Moduł czujnika położenia anteny (tzw. kit AMP)

Powyższa procedura pozwala, w przypadku wykrycia problemów z pracą barier
mikrofalowych, na odpowiednio wczesne dokonanie zmian w projekcie i na ewentualną korektę
założonych miejsc instalacji masztów antenowych, co po ich ostatecznym montażu może nie być
już możliwe.
Do podłączenia barier mikrofalowych BM120C, BM200C należy stosować przewody w
niepalnej izolacji, o przekrojach odpowiednio: 0,75mm2 dla zasilania, 0,22mm2 dla przewodów
sygnałowych i skrętkę kategorii 5 dla magistrali RS485. Kable należy wprowadzać do anten
wewnątrz masztów, a wszelkie przepusty kablowe zabezpieczać przed wnikaniem wody i wilgoci.
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Dodatkowo zaleca się tworzenie na przewodach pętli zabezpieczających przed spływaniem wody
wzdłuż kabla.
7. Opcjonalne uchwyty montażowe

Rys. 7.1. Uchwyt montażowy SB 20

Rys. 7.2. Słupek montażowy SB 120
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Rys. 7.3. Słupek montażowy SB 130

Do barier mikrofalowych B120C i BM200C są dostępne trzy typy uchwytów montażowych:
SB 20, SB 120 i SB 130. Uchwyty SB 20 (rys. 7.1) są przeznaczone do montażu na ścianie,
natomiast słupki montażowe SB 120 i SB 130 są przeznaczone do instalacji na podłożu. Słupek
SB 120 (rys. 7.2) jest przykręcany do podłoża, zaś słupek SB 130 (rys. 7.3) jest betonowany.

8. Uruchomienie i kalibracja
Procedura uruchamiania i kalibracji bariery mikrofalowej jest podobna do opisanej w
rozdziale 6 procedury wstępnego testowania bariery. Składa się ona z następujących kroków:
1. Zaprogramowanie z poziomu programu serwisowego kanału pracy nadajnika i odbiornika.
2. Optymalizacja ustawienia anten nadawczej i odbiorczej w celu uzyskania maksymalnej siły
odbieranego sygnału (zgodnie z planem postępowania opisanym w rozdziale 6).
3. Przeprowadzenie testu pracy obwodów analogowych odbiornika (przy wciśniętym przycisku
Test CAG na płycie obwodów analogowych odbiornika powinna się zapalić na 10 sekund
czerwona dioda D2, a następnie zielona dioda D1 sygnalizująca poprawną pracę odbiornika. Po
zakończeniu testu przycisk Test CAG powinien zostać zwolniony, a świecenie diod D1 i D2
wyłączone zworkami S1 i S2).
4. Zablokowanie regulacji położenia anten nadawczej i odbiorczej (poprzez dokręcenie śrub
mocujących antenę na maszcie i śrub regulacji elewacji – rys. 6.1).
5. Ustawienie czujników położenia anten w takiej pozycji, aby jakakolwiek zmiana położenia
anteny powodowała zadziałanie czujnika i sygnalizację sabotażu (rys. 6.2).
6. Dokonanie przejść testowych przez wiązkę bariery, w regularnych odstępach (np. co 10m),
poczynając od anteny nadawczej a kończąc na antenie odbiorczej, z jednoczesną rejestracją
przez program serwisowy poziomu sygnału odbieranego.
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7. Ustawienie na podstawie zarejestrowanych przez program serwisowy przebiegów optymalnego
progu alarmu.
8. Testowanie rzeczywistego kształtu strefy detekcji oraz poszukiwanie obecności pól martwych i
obszarów o zwiększonej czułości.
Końcowe testy pracy bariery mikrofalowej mogą być wspomagane przez znajdujący się na
płycie głównej sygnalizator akustyczny (Buzzer), który jest każdorazowo uaktywniany w momencie
alarmu. Sygnalizator ten zwalnia testującą osobę z konieczności obserwacji zarówno diod
świecących, obrazujących stan bariery, jak i obserwacji ekranu programu serwisowego.

9. Współpraca z systemem nadrzędnym
Bariera mikrofalowa BM120C i BM200C może być dołączona do systemu nadrzędnego na
dwa sposoby. Pierwszym z nich jest sprzężenie z centralą Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu
poprzez wyjścia przekaźnikowe. Do pełnego podłączenia jednej bariery BM120C, BM200C
konieczne jest zajęcie w centrali SSWiN 5 linii dozorowych (tabela 9.1). W bardziej
rozbudowanych systemach ochrony obwodowej liczba linii dozorowych koniecznych do pełnego
podłączenia barier mikrofalowych staje się bardzo duża, co może stanowić pewien problem. Prócz
tego takie sprzężenie z systemem nadrzędnym zapewnia przesyłanie jedynie kilku podstawowych
informacji. Z tego też względu metoda dołączania barier mikrofalowych do centrali SSWiN poprzez
wyjścia przekaźnikowe jest zalecana jedynie do prostych systemów, liczących kilka segmentów
barier BM120C, BM200C.
Tabela 9.1. Sprzężenie bariery mikrofalowej BM120C, BM200C z centralą SSWiN przez wyjścia
przekaźnikowe
Lp

Moduł BM120C,
BM200C

1
2

Odbiornik (Rx)

3
4
5

Nadajnik (Tx)

Wyjście

Sygnał

Pk_Alarm

Intruz w strefie dozoru

Pk_Uszk

Uszkodzenie w module odbiornika

Pk_Sab

Sabotaż odbiornika

Pk_Uszk

Uszkodzenie w module nadajnika

Pk_Sab

Sabotaż nadajnika

Drugą metodą sprzężenia barier mikrofalowych BM120C, BM200C z systemem
nadrzędnym jest ich podłączenie za pomocą magistrali RS485 (rys. 9.1). Ten sposób sprzężenia
systemów pozwala na pełną kontrolę pracy barier mikrofalowych. Zaimplementowany w barierach
BM120C, BM200C protokół komunikacyjny umożliwia:
● odbieranie komunikatów o zaistniałych w systemie zdarzeniach (tj. alarmach, uszkodzeniach,
sabotażach, itd.),
● odczyt i programowanie kryterium alarmu (tj. progu alarmu, minimalnego i maksymalnego
czasu trwania zaburzenia wiązki mikrofalowej przez intruza, itd.),
● testowanie pracy bariery,
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obserwację on-line poziomu odbieranego sygnału,
odczyt zarejestrowanych w pamięci odbiornika przebiegów, które spełniły kryterium alarmu,
odczyt historii zarejestrowanych w pamięci odbiornika i nadajnika zdarzeń,
odczyt i zapis konfiguracji,
aktualizację oprogramowania modułów nadajnika i odbiornika.

●
●
●
●
●

Do jednej magistrali RS485 o maksymalnej długości 1200m może być dołączonych do 15
zestawów barier BM120C, BM200C (tj. 30 modułów – 15 nadajników BM120C, BM200C i 15
odbiorników BM120C, BM200C) i 1 system nadrzędny. W przypadkach, gdy długość magistrali
RS485 jest niewystarczająca, magistrala może być wydłużona za pomocą tzw. repeater'ów /
wzmacniaczy RS485 (np. typu ADAM-4510S firmy Advantech). Innym rozwiązaniem jest przejście
z magistrali RS485 na inne medium transmisyjne (np. światłowód, sieć Ethernet) za pomocą
odpowiednich konwerterów.
Przy projektowaniu magistrali RS485 należy przestrzegać wszystkich zaleceń normy
TIA/EIA-485-A dotyczących budowy magistral RS485, a w szczególności:
● jako kabel połączeniowy stosować skrętkę miedzianą 24AWG o impedancji falowej 100Ω,
● nie przekraczać maksymalnej długości magistrali,
● nie stosować rozgałęzień magistrali (wyjątkiem jest użycie repeater'ów RS485),
● końce magistrali zakańczać rezystorami terminującymi o wartości 100Ω.
Rezystory końcowe linii Rk są zazwyczaj wbudowane w urządzenia z interfejsem RS485.
Dołączenie tego rezystora do magistrali RS485 jest realizowane przez założenie odpowiedniej
zworki. W nadajnikach i odbiornikach BM120C, BM200C jest to zworka JP303 (rys. 2.1 i 3.1).

A

RS485
B

A

BM120C
BM200C
Rx
RS485
B

A

BM120C
BM200C
Tx
RS485
B

COM

RS485
B

BM120C
BM200C
Tx
COM

A

COM

COM

RS485
B

BM120C
BM200C
Rx
COM

BM120C
BM200C
Tx

Bariera mikrofalowa nr N (N<16)

A

BM120C
BM200C
Rx
RS485
B

COM

Bariera mikrofalowa nr2

Bariera mikrofalowa nr1

A

Rk
100Ω

COM
B
A
Rk
100Ω

Ethernet
RS485

Konwerter
standardu
łącza

:
System nadrzędny
(SCDA)

Rys. 9.1. Schemat podłączenia barier mikrofalowych BM120C, BM200C do magistrali RS485

Ponieważ transecivery RS485 w nadajnikach i odbiornikach barier BM120C, BM200C są
układami zapewniającymi izolację galwaniczną magistrali RS485 od układów elektronicznych
bariery, konieczne jest wyrównanie potencjałów masy po stronie magistrali RS485. Realizuje się to
za pomocą dodatkowego przewodu łączącego punkty COM wszystkich modułów dołączonych do
magistrali RS485 (rys. 9.1).
Uwaga: Punkt COM stanowi masę tylko dla transceiverów RS485. Nie jest to masa układów
elektronicznych ani też masa zasilania. Z tego też względu nie należy łączyć punktu
COM i masy zasilania GND. Takie połączenie likwiduje izolację galwaniczną
magistrali RS485!
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W zintegrowanym systemie bezpieczeństwa obiektu moduły nadajnika i odbiornika barier
mikrofalowych BM120C/BM200C, poza spełnianiem swej podstawowej roli, tj. wykrywaniem
intruza przekraczającego strefę ochrony, mogą również pełnić funkcję ekspanderów wejść dla
systemu nadrzędnego. W tym celu są one wyposażone w uniwersalne wejścia In2..In3 (nadajnik –
rys.2.1) oraz In1..In3 (odbiornik – rys.3.1), których zmiany stanu są raportowane do systemu
nadrzędnego łączem RS485. Wejścia te są przeznaczone przede wszystkim do podłączenia
czujników sabotażu skrzynek instalacyjnych. Mogą one być także wykorzystywane do podłączenia
zewnętrznych czujek, uzupełniających system barier mikrofalowych.
Zależnie od wymaganej klasy systemu alarmowego, każde z wejść In2..In3 (nadajnik) i
In1..In3 (odbiornik) może zostać skonfigurowane niezależnie jako wejście dwustanowe lub wejście
parametryczne. Analogicznie definiowany jest też typ styku sterującego wejściem, tj. normalnie
otwarty (NO) lub normalnie zamknięty (NC). Na rysunkach 9.2 i 9.3 przedstawiono uproszczone
schematy wejść In1..In3 w każdej z konfiguracji, oraz sposób dołączenia styku sterującego.

+12V

22kΩ
In1..In3

Mikrokontroler
(CPU)
470Ω

K

10kΩ
10kΩ

GND

Maksymalna rezystancja styku K – 1kΩ

Rys. 9.2. Uproszczony schemat ideowy wejścia In1..In3 skonfigurowanego jako wejście dwustanowe

Tabela 9.2. Stany wejść In1..In3 w konfiguracji „Wejście dwustanowe”
Lp

Typ styku sterującego
wejściem

1

Normalnie zamknięty
(NC)

2

Normalnie otwarty (NO)

Stan styku sterującego

Napięcie wejściowe

Stan wejścia

zamknięty

UInX ≤ 0,6V

NORMA

otwarty

UInX ≥ 4,0V

ALARM

zamknięty

UInX ≤ 0,6V

ALARM

otwarty

UInX ≥ 4,0V

NORMA

gdzie: X=2, 3 dla modułu nadajnika i X=1, 2, 3 dla modułu odbiornika
Wejścia parametryczne wykorzystują schemat parametryzacji dwurezystorowej (tzw. 2EOL).
Jako rezystory parametryczne są używane rezystory szeregu E24 (tj. o tolerancji 5%) o wartościach
15kΩ oraz 7,5kΩ.
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+12V

K1
ALARM

22kΩ

Rp1
15kΩ

In1..In3

Mikrokontroler
(CPU)
470Ω

Rp2
7,5kΩ

10kΩ
10kΩ

GND

K2 (NC)
TAMPER

Rys. 9.3. Uproszczony schemat ideowy wejścia In1..In3 skonfigurowanego jako wejście parametryczne

Tabela 9.3. Stany wejść In1..In3 w konfiguracji „Wejście parametryczne”
Lp

Typ styku sterującego
wejściem

Stan styku sterującego

Napięcie wejściowe

Stan wejścia

zamknięty

2,1V ≤ UInX ≤ 2,7V

NORMA

otwarty

3,8V ≤ UInX ≤ 4,2V

ALARM

dowolny

pozostałe przypadki

SABOTAŻ

zamknięty

2,1V ≤ UInX ≤ 2,7V

ALARM

otwarty

3,8V ≤ UInX ≤ 4,2V

NORMA

dowolny

pozostałe przypadki

SABOTAŻ

1
Normalnie zamknięty
(NC)
2
Normalnie otwarty (NO)

gdzie: X=2, 3 dla modułu nadajnika i X=1, 2, 3 dla modułu odbiornika
10. Program serwisowy Micro.exe
Instalacja, uruchamianie, testowanie i konserwacja barier mikrofalowych BM120C/
BM200C są wspomagane przez program serwisowy Micro.exe. Program komunikuje się z
dołączonymi do magistrali RS485 nadajnikami i odbiornikami barier mikrofalowych umożliwiając:
● odczyt i konfigurację parametrów pracy nadajników i odbiorników,
● obserwację on-line sygnału odbieranego przez wybrany odbiornik bariery,
● określanie parametrów kryterium alarmu (tj. poziomu sygnału, minimalnego i maksymalnego
czasu trwania zaburzenia wiązki mikrofal przez intruza, a także stromości zboczy sygnału
zaburzenia),
● odczyt zdarzeń,
● pobieranie z pamięci odbiornika bariery zarejestrowanych przebiegów, które spełniły kryterium
alarmu,
● optymalne ustawianie anten nadajnika i odbiornika,
● odczyt z pliku / zapis do pliku obserwowanego on-line sygnału odbieranego przez wybrany
odbiornik bariery,
● wydruk zarejestrowanych przebiegów.
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Program serwisowy Micro.exe pracuje w systemach MS Windows i nie wymaga instalacji.
Po umieszczeniu programu w wybranym folderze roboczym konieczne jest jedynie zdefiniowanie
parametrów portu szeregowego COM w zakładce Ustawienia -> Program -> Ustawienia portu
(rys. 10.1). Jako port roboczy należy podać port szeregowy, do którego jest dołączona magistrala
RS485. Może to być zarówno fizyczny port RS232 z dołączonym konwerterem RS232/RS485 jak
również szeregowy port wirtualny, emulowany w systemie przez sterownik konwertera USB/RS485
czy też Ethernet/RS485. W każdym przypadku pozostałe parametry transmisji portu COM są
identyczne (tj. 9600 8N1).

Rys. 10.1. Okno konfiguracji parametrów szeregowego portu komunikacyjnego

Okno robocze programu Micro.exe przedstawia rysunek 10.2. Rozpoczęcie pracy z
programem wymaga wybrania modułu bariery mikrofalowej BM120C/BM200C przez podanie
rodzaju modułu (tj. nadajnik / odbiornik) i jego adresu na magistrali RS485, a następnie
zalogowanie się do urządzenia. Domyślnym hasłem logowania jest STEKOPSA. W przypadku, gdy
hasło logowania, bądź też adres modułu nie są znane, możliwy jest powrót to ustawień domyślnych
przez zwarcie na płycie głównej nadajnika / odbiornika zworki Conf (JP305) i wyłączenie, a
następnie – włączenie zasilania urządzenia. W tabeli 10.1 zestawiono ładowaną w wyniku tej
procedury konfigurację fabryczną. Poprawne logowanie do urządzenia jest sygnalizowane zmianą
opisu przycisku logowania na Logout. Od tego momentu program Micro.exe przejmuje pełną
kontrolę nad działaniem wybranego modułu bariery BM120C/BM200C. Używając przycisków
funkcyjnych operator może zatrzymywać i wznawiać wyświetlanie poziomu odbieranego sygnału,
zapisywać go do pliku, odczytywać z pliku, jak również pobierać zarejestrowane przebiegi z
pamięci odbiornika. Opcje te są dostępne także z poziomu menu programu Akcje.
Tabela 10.1. Konfiguracja fabryczna modułów BM120C/BM200C
Lp

Parametr

Ustawienie domyślne

1

Hasło dostępu

STEKOPSA

2

Adres

01

3

Szybkość pracy łącza RS485

9600 bit/s

Uwagi
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Lp

Parametr

Ustawienie domyślne

Uwagi
w module nadajnika
wejście In1 jest na stałe
przyporządkowane do
aktywacji generatora
mikrofalowego

4

Konfiguracja wejść In1..In3

wejścia dwustanowe, NC

5

Pamięć zdarzeń

Pamięć zdarzeń pusta

6

Pamięć kształtów przebiegów
pobudzających

Pamięć kształtów przebiegów pusta

Adres i rodzaj
modułu
Hasło
i klawisz
logowania
Aktualne
parametry
pracy
modułu

Okna
obserwacji
on-line
poziomu
odbieranego
sygnału

Aktualne
stany
wejść, wyjść
i diod LED

Próg
detekcji

Okno
historii
zadrzeń

Rys. 10.2. Główne okno programu serwisowego Micro.exe

Przyciski fukcyjne w programie Micro.exe
–

Rozpoczęcie wyświetlania on-line poziomu odbieranego sygnału

–

Zatrzymanie wyświetlania on-line poziomu odbieranego sygnału

–

Czyszczenie okna zobrazowania poziomu odbieranego sygnału

–

Rozpoczęcie nagrywania (zapis poziomu odbieranego sygnału do pliku)

–

Zatrzymanie nagrywania (koniec zapisu poziomu odbieranego sygnału do pliku)

–

Rozpoczęcie odtwarzania z pliku (odczyt poziomu odbieranego sygnału z pliku)

–

Zakończenie odtwarzania z pliku (koniec odczytu poziomu odbieranego sygnału z pliku)
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–

Rozpoczęcie odczytu zarejestrowanych przebiegów z pamięci odbiornika

–

Zakończenie odczytu zarejestrowanych przebiegów z pamięci odbiornika

–

Pobranie aktualnej konfiguracji z urządzenia

–

Menu konfiguracji urządzenia

–

Menu rejestracji i zapisu do pliku poziomów odbieranych sygnałów z kilku odbiorników
jednocześnie

–

Drukowanie zarejestrowanych przebiegów

–

Informacje o programie

Wyświetlane w programie Micro.exe parametry pracy modułu oraz stany wejść i wyjść są
aktualizowane każdorazowo po wciśnięciu przycisku Pobranie aktualnej konfiguracji z urządzenia.
Na życzenie odświeżanie wybranych pól z parametrami pracy urządzenia może być także
realizowane automatycznie. Lista parametrów podlegających automatycznej aktualizacji przez
program jest definiowana w zakładce Ustawienia -> Program -> Ogólne (rys. 10.3). Zaznaczenie
automatycznej aktualizacji wszystkich pól powoduje jednak wyraźne spowolnienie działania
programu serwisowego. Z tego też powodu należy dążyć do wybierania jak najmniejszej ich liczby.

Rys. 10.3. Okno konfiguracji parametrów pracy programu Micro.exe

Menu konfiguracji Ustawienia->Urządzenie składa się z szeregu zakładek, na których
możliwy jest odczyt i modyfikacja ustawień zalogowanego modułu bariery BM120C/BM200C.
Sterowanie konfiguracją odbywa się za pomocą trzech przycisków funkcyjnych:
Przyciski fukcyjne menu Konfiguracja Urządzenia
–

Aktualizacja (odczyt z urządzenia) zawartości aktywnej zakładki

–

Aktualizacja (odczyt z urządzenia) zawartości wszystkich zakładek

–

Programowanie w urządzeniu parametrów zdefiniowanych w aktywnej zakładce
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Poszczególne zakładki umożliwiają dostęp do następujących parametrów pracy modułu
bariery BM120C/BM200C:
●
●
●
●
●
●

hasło logowania,
data i czas,
parametry detekcji,
parametry przetwarzania sygnału,
stany wejść, wyjść i diod LED,
funkcje serwisowe (zmiana adresu modułu, aktywacja/dezaktywacja funkcji ładowania
programu, restart programu).

Zakładka Logowanie (rys. 10.4) umożliwia zmianę hasła dostępu do modułu nadajnika /
odbiornika bariery BM120C/BM200C. Samo hasło logowania może liczyć do 8 znaków, przy czym
z poziomu programu Micro.exe możliwy jest tylko zapis nowego hasła (tj. nie ma możliwości jego
odczytu).

Rys. 10.4. Zakładka „Logowanie”

Zakładka Data i czas (rys. 10.5) umożliwia odczyt i zmianę ustawień zegara modułu
nadajnika / odbiornika bariery BM120C/BM200C. Jako aktualny czas jest programowany czas
systemowy komputera PC, na którym został uruchomiony program Micro.exe.
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Rys. 10.5. Zakładka „Data i czas”

Zakładka Parametry pracy (rys. 10.6) umożliwia odczyt i zmianę kanału pracy modułu
nadajnika / odbiornika bariery BM120C/BM200C oraz parametrów kryterium alarmu (tylko w
przypadku modułu nadajnika). Obejmują one:

Rys. 10.6. Zakładka „Parametry pracy”
●
●

Próg detekcji alarmu – wartość liczbowa progu alarmu,
Procentowy stosunek do pierwotnego progu kalibracji – określenie, jaką część progu alarmu
ustawionego w momencie kalibracji bariery stanowi obecnie zaprogramowany próg alarmu,
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Współczynnik czułości – definicja dopuszczalnej minimalnej stromości zboczy sygnału
generowanego przez intruza; parametr ten umożliwia eliminację wolnozmiennych sygnałów
wywoływanych zmianami warunków atmosferycznych,
● Minimalny czas trwania alarmu – definicja minimalnego czasu zaburzenia przez intruza sygnału
odbieranego,
● Maksymalny czas trwania alarmu – definicja maksymalnego czasu zaburzenia przez intruza
sygnału odbieranego.
W przypadku modułu nadajnika istnieje także możliwość wyłączenia generatora mikrofal, np. w
celu przetestowania wpływu danego nadajnika na odbiorniki innych segmentów barier
mikrofalowych.
●

Zakładka Parametry liczenia średniej (rys. 10.7) podaje podstawowe dane dotyczące
stosowanego w programie sposobu przetwarzania sygnału (tj. czas uśredniania, liczba próbek
uwzględnianych w obliczeniach, częstotliwość próbkowania). Parametry te są związane z
programem i nie mogą być zmienione. Możliwy jest tylko ich odczyt.

Rys. 10.7. Zakładka „Parametry liczenia średniej”

Zakładka Stany wejść i wyjść (rys. 10.8) obrazuje aktualne stany wejść i wyjść oraz stany
diod świecących LED modułu nadajnika / odbiornika bariery BM120C/BM200C. Prócz tego
umożliwia ona manualne testowanie pracy wyjść modułu.
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Rys. 10.8. Zakładka „Stany wejść i wyjść”

Zakładka Funkcje serwisowe (rys. 10.9) pozwala na zmianę adresu modułu nadajnika /
odbiornika bariery BM120C/BM200C. Zawiera też przyciski restartu programu aplikacji oraz
aktywacji / dezaktywacji programu BootLoadera, umożliwiającego ładowanie programu aplikacji
przez łącze RS485.

Rys. 10.9. Zakładka „Funkcje serwisowe”

Optymalne ustawienie anten nadajnika i odbiornika jest wspomagane z poziomu programu
serwisowego Micro.exe przez znajdującą się w menu Akcje funkcję Ustawianie anten (rys. 10.10).
Pozwala ona na obserwację on-line poziomu sygnału w punkcie TP odbiornika bariery
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mikrofalowej oraz trendu zmian tego sygnału. Jest to szczególnie wygodne przy regulacji położenia
anteny nadajnika. Wystarczy, aby moduł nadajnika i odbiornika były dołączone do tej samej
magistrali RS485, a istnieje możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym wpływu regulacji
położenia anteny nadawczej na poziom sygnału w oddalonym odbiorniku.

Rys. 10.10. Okno funkcji „Ustawianie anten”

Podstawową funkcją programu serwisowego Micro.exe jest wizualizacja odbieranego przez
moduł odbiornika bariery BM120C/BM200C poziomu sygnału i na tej podstawie umożliwianie
ustawienia optymalnego progu alarmu. Może to odbywać się dwiema drogami – przez wpisanie
wartości liczbowej progu alarmu w zakładce Parametry pracy w menu Konfiguracja Urządzenia
(rys. 10.6), albo też metodą graficzną. Druga metoda jest łatwiejsza i bardziej intuicyjna. Polega ona
na przesunięciu myszką, przy wciśniętym prawym przycisku myszy, prostej obrazującej próg
detekcji do wybranego poziomu (rys. 10.11). W momencie puszczenia prawego przycisku myszy
wybrany próg alarmu zostaje automatycznie zaprogramowany w odbiorniku bariery mikrofalowej.
Fragmenty krzywej znajdujące się nad prostą progu detekcji, tj. zaznaczone na czerwono (rys. 10.2,
10.11), obrazują alarm. Próg detekcji należy tak ustawić, aby powyżej leżały szczyty wszystkich
zaburzeń sygnału pochodzące od intruza, a poniżej – zaburzenia pochodzące od otoczenia (tj.
szumy). Zależnie od wybranej opcji: Ustaw poziom odniesienia 100% albo Ustaw poziom detekcji
ustawiony próg alarmu zostanie jednocześnie przyjęty za poziom odniesienia dla przyszłych
regulacji, albo też będzie przeskalowywany w stosunku do ostatnio ustawionego poziomu
odniesienia. Obie opcje mają identyczny wpływ na wartość liczbową ustawionego progu alarmu. Ich
zadaniem jest jedynie uproszczenie ewentualnego porównania progów alarmu ustawionych w
różnych barierach.
Ponieważ kształt strefy detekcji jest niejednorodny, ustawienie progu alarmu należy zawsze
przeprowadzać nie na podstawie pojedynczego sygnału od intruza, ale na podstawie wielu naruszeń
strefy detekcji, obejmujących przekrój całej wiązki mikrofalowej. Typowo jest to realizowane przez
przekraczanie strefy detekcji w regularnych odstępach (np. co 10m), poczynając od anteny
nadawczej a kończąc przy antenie odbiorczej.

Strona 28/34

BM120C/BM200C – Instrukcja instalacji i użytkowania

Rys. 10.11. Zmiana progu alarmu

Funkcje menu Historia pozwalają na odczyt z wewnętrznej pamięci modułu nadajnika /
odbiornika bariery mikrofalowej historii zdarzeń (funkcja Rejestr zdarzeń – rys. 10.12) oraz
zarejestrowanych sygnałów, które spełniły kryterium alarmu (funkcja Rejestr pomiarów – rys.
10.13). Wywołanie każdej z funkcji powoduje pobranie z pamięci modułu bariery mikrofalowej 15
rekordów odpowiednio z historii zdarzeń lub też z rejestru sygnałów alarmowych. Pobranie kolejnej
grupy 15 rekordów wymaga wciśnięcia przycisku >>>Wczytaj kolejne 15>>>. Historia zdarzeń
może być odczytywana zarówno z modułu nadajnika jak i odbiornika bariery BM120C/BM200C.
Sygnały alarmowe, które spełniły kryterium alarmu mogą być natomiast odczytywane tylko z
pamięci odbiornika.

Rys. 10.12. Okno funkcji odczytu rejestru zdarzeń
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Rys. 10.13. Okno funkcji odczytu rejestru pomiarów

Funkcja bezpośredniego zapisu danych do pliku (rys. 10.14) jest aktywowana przyciskiem
znajdującym się na belce przycisków funkcyjnych programu Micro.exe. Pozwala ona na
rejestrację poziomów odbieranych sygnałów z kilku odbiorników jednocześnie. Zapis danych
rozpoczyna się w momencie dodania modułu do listy za pomocą przycisku Dodaj do listy, po
wcześniejszym podaniu adresu modułu oraz hasła dostępu. Dane z każdego znajdującego się na
liście odbiornika bariery mikrofalowej są zapisywane w oddzielnym pliku. Nazwy plików są
tworzone z następujących elementów:
● numer portu COM,
● adres modułu,
● data rozpoczęcia zapisu w formacie: rok_miesiąc_dzień,
● godzina rozpoczęcia zapisu w formacie: godzina_minuta_sekunda.
Poszczególne pliki są zapisywane w katalogu określonym w punkcie menu Plik->Otwórz. Zapis
danych może trwać dowolnie długo. Ograniczeniem jest jedynie dostępna pojemność dysku
twardego komputera.

Rys. 10.14. Funkcja bezpośredniego zapisu danych do pliku
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Tabela 10.2 zawiera zestawienie wszystkich pozycji menu programu serwisowego Micro.exe
wraz ze skrótowym opisem ich funkcji.
Tabela 10.2. Menu programu Micro.exe
Lp

Grupa

Funkcja

1

Plik

Otwórz

Odczyt z pliku zarejestrowanego sygnału odbiornika

Drukuj

Wydruk zobrazowanych na ekranie przebiegów

Podgląd wydruku
Ustawienia wydruku
Wyjście
2

Pokaz

Ukrywanie / wyświetlanie paska logowania

Linie Siatki
Odczyt plików w pętli

Akcje

Zakończenie pracy programu

Pasek logowania

Panel Urządzenia
- Skalowanie wykresów
- Napięcia w torach
pomiarowych
- Progi pomiarowe
- Napięcia stałe
- Stany wejść/wyjść

4

Wybór drukarki i ustawień parametrów drukowania
Ukrywanie / wyświetlanie paska przycisków funkcyjnych

Pasek stanu

Ustawienia

Pogląd rzeczywistego wyglądu stron wydruku

Pasek przycisków

Pasek Adresu Urządzenia

3

Opis

Ukrywanie / wyświetlanie paska wyboru adresu i typu
urządzenia
Ukrywanie / wyświetlanie paska stanu programu

Ukrywanie / wyświetlane elementów panelu stanu pracy
modułu

Ukrywanie / wyświetlanie linii siatki dla obrazowanych
przebiegów
Zapętlenie odczytywania pliku z zarejestrowanym sygnałem
odbiornika

Program

Aktywacja menu konfiguracji parametrów programu

Urządzenie

Aktywacja menu konfiguracji parametrów urządzenia

Rozpocznij wyświetlane

Rozpoczęcie wyświetlania on-line poziomu odbieranego
sygnału

Zakończ wyświetlanie

Zatrzymanie wyświetlania on-line poziomu odbieranego
sygnału

Nagrywaj

Rozpoczęcie nagrywania (zapis poziomu odbieranego sygnału
do pliku)

Zakończ nagrywanie

Zatrzymanie nagrywania (koniec zapisu poziomu odbieranego
sygnału do pliku)

Rozpocznij odtwarzanie z Rozpoczęcie odtwarzania z
pliku
odbieranego sygnału z pliku)
Zakończ odtwarzanie z
pliku
Ustawianie anten
5

6

Historia

Język

pliku

(odczyt

poziomu

Zakończenie odtwarzania z pliku (koniec odczytu poziomu
odbieranego sygnału z pliku)
Aktywacja menu ustawiania anten bariery

Rejestr zdarzeń

Aktywacja menu odczytu historii zdarzeń z urządzenia

Rejestr pomiarów

Aktywacja menu odczytu zarejestrowanych sygnałów
alarmowych

Konfiguracja

Wybór języka użytkownika
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Lp

Grupa

Funkcja

7

Pomoc

O programie

Opis
Informacje o wersji programu

11. Program narzędziowy Micro_XModem.exe
Program serwisowy Micro_XModem jest przeznaczony do aktualizacji oprogramowania
barier BM120C/BM200C przez łącze szeregowe RS485. Załadowanie nowej wersji
oprogramowania może być dokonane lokalnie lub też zdalnie. Ograniczeniem jest jedynie
maksymalna dopuszczalna długość łącza szeregowego łączącego nadajnik / odbiornik bariery z
komputerem PC. Dla łącza RS485 wynosi ona 1200m, jednak po zastosowaniu konwertera łącza
szeregowego RS485 na Ethernet (np. serwera portów szeregowych TIBBO DS100B) i dołączeniu
go do sieci LAN/WAN, odległość między komputerem PC a barierą BM120C/BM200C może być
zwiększona wielokrotnie. Ograniczenie stanowi w tym przypadku zasięg sieci LAN/WAN.
Przed uruchomieniem programu serwisowego Micro_XModem nadajnik / odbiornik bariery
BM120C/BM200C powinien być połączony z komputerem PC. Typ użytego łącza nie ma
znaczenia. Z punktu widzenia komputera PC jest to bowiem zawsze port COM. W programie
Micro_XModem należy jedynie ustawić numer używanego portu COM oraz parametry transmisji na
9600, 8N1 (rys. 11.1).

Rys. 11.1. Okno konfiguracji portu szeregowego

Po wciśnięciu klawisza Wyszukaj program automatycznie wyszukuje dołączone moduły barier
BM120C/BM200C i w oknie Log wyświetla ich adresy, aktualnie działające oprogramowanie oraz
numer jego wersji (rys. 11.2). Wyszukiwanie może być w każdej chwili przerwane klawiszem
STOP. Warunkiem właściwego przebiegu procedury wyszukiwania dołączonych modułów barier
BM120C/BM200C jest zgodność hasła dostępu podanego w oknie Logowanie z hasłem dostępu
zaprogramowanym w urządzeniach. Domyślne hasło logowania brzmi: STEKOPSA. Jeśli hasło to w
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module bariery BM120C/ BM200C zostało zmienione i nie jest znane, zawsze możliwy jest powrót
do ustawień fabrycznych. W tym celu należy założyć zworkę JP305 na płycie głównej modułu
nadajnika / odbiornika i zrestartować urządzenie przez wyłączenie i ponowne załączenie zasilania.

Rys. 11.2. Wyszukiwanie dołączonych do portu COM modułów barier BM120C/BM200C

Spośród znalezionych modułów barier BM120C/BM200C, w oknie Ładowanie
oprogramowania dokonywany jest wybór urządzenia, którego oprogramowanie ma być zmienione.
Jeśli w tym module w danej chwili jest aktywny program aplikacji (tj. MainPrg), należy aktywować
program ładujący (tj. BootLdr) klawiszem Aktywacja. Istnieje też możliwość sprzętowej aktywacji
programu ładującego BootLdr poprzez zwarcie zworki JP304 na płycie głównej modułu i restart
urządzenia. Praca programu BootLdr w trybie ładowania oprogramowania jest sygnalizowana w
module bariery BM120C/BM200C pulsowaniem diod LED: Alarm, Sys i RxOK/TxOK (tj. D10, D11
i D12), a w programie Micro_XModem komunikatem w oknie Log o aktywacji programu BootLdr.
Od tego momentu moduł bariery BM120C/BM200C oczekuje na przesłanie nowego
oprogramowania. Aktywowaną funkcję ładowania programu można wyłączyć klawiszem
Deatywacja. Jeśli program aplikacji (tj. MainPrg) znajdujący się pamięci modułu bariery jest
poprawny, nastąpi w tym momencie jego uruchomienie. W wypadku, gdy program aplikacji (tj.
MainPrg) będzie uszkodzony, funkcja ładowania oprogramowania nie da się wyłączyć. W takim
przypadku konieczne jest załadowanie do modułu bariery BM120C/BM200C poprawnego
programu aplikacji.
Programy aplikacji dla modułów nadajnika i odbiornika bariery BM120C/BM200C są
dostarczane w postaci obrazów pamięci (tj. plików z rozszerzeniem *.img) i tylko takie pliki są
przez program Micro_XModem akceptowane. Wciśnięcie klawisza Ładuj rozpoczyna przesyłanie
do urządzenia programu, który jest zawarty w pliku wskazanym w oknie Obraz programu aplikacji.
Postęp procesu ładowania jest sygnalizowany w programie serwisowym Micro_XModem przez
pasek postępu oraz komunikaty w oknie Log (rys. 11.3).
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Rys. 11.3. Ładowanie programu aplikacji do modułu odbiornika bariery BM120C/BM200C

Po zakończeniu ładowania programu aplikacji, następuje jego automatyczne uruchomienie
(rys. 11.4). Ponieważ program aplikacji jest zapisywany w pamięci nieulotnej modułu bariery
BM120C/BM200C, od tego momentu będzie on automatycznie uruchamiany po każdym restarcie
urządzenia, jak również po włączeniu zasilania.

Rys. 11.4. Zakończenie ładowania programu aplikacji
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