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НН
а сьогодні питан�
ня безпеки міста
виходить далеко за

рамки завдань спостере�
ження за об'єктами. Су�
часні системи здатні не
тільки опрацьовувати ві�
деосигнали та передавати
їх мережами, але й здій�
снювати інтелектуальну
обробку зображення, роз�
пізнавати людину за ба�
зою даних, координувати
роботу охоронного облад�
нання, миттєво реагувати
на тривожні події й авто�
матично виконувати від�
повідні дії: гасіння поже�
жі, включення вентиляції,
блокування виходів, опо�

віщення міських служб тощо.
Звичайно, в одному продукті дуже

важко врахувати всі потреби навіть не�
великого міста й дати повний набір тех�
нічних і технологічних рішень. Розгляда�
ючи безпеку мегаполісу, можна говори�
ти лише про комплексні системи.

Розглянемо один із аспектів безпеч�
ного та комфортного існування люди�
ни в місті.

У наш час дедалі актуальнішою пос�
тає проблема простого й доступного
способу зв'язку населення з різними
службами, які можна поділити на:

★ «екстрені» (міліція, МНС, швид�
ка допомога, пожежна охорона, служ�
ба газу);

★ сервісні (довідкова, таксі, кому�
нальні, ремонтно�технічні).

Звернення до більшості з цих служб
має на меті термінове сповіщення про
події, які можуть виникнути в тій чи ін�
шій ситуації на вулицях міста, в місцях
великого скупчення людей (стадіони,
концертні майданчики, вокзали, зупин�
ки тощо), у транспорті (зокрема в мет�
ро), в кабінах ліфтів та на віддалених

об'єктах. Вирішити викладену вище
проблему й покликана система терміно�
вого сервісного зв'язку (СТСЗ), яка де�
далі частіше впроваджується в життя в
різних країнах світу. Так, вже кілька ро�
ків така система успішно працює в бага�
тьох містах Росії (зокрема, всі станції
метро в Москві обладнані вузлами тер�
мінового зв'язку).

Можливі сфери застосування системи:
★ сповіщення про тривожні події на

пункти міліції, МНС, пожежної охоро�
ни, швидкої допомоги, служби газу, по�
рятунку на водоймах тощо;

★ диспетчерський зв'язок з віддалени�
ми об'єктами (платформи метрополітену,
кабіни ліфтів висотних будинків та ін.).;

★ зв'язок з рухомими об'єктами (на�
земні транспортні засоби, річкові суд�
на, потяги метрополітену);

★ інформаційне забезпечення (довід�
кова служба, виклик таксі тощо).

Основні елементи системи:
★ локальний пункт зв'язку (ЛПЗ);
★ диспетчерський пункт (саll�центр)

збору інформації з локальних пунктів
зв'язку та оперативного її розподілення
до відповідних служб.

Базовим є локаль�
ний пункт зв'язку,
який встановлюєть�
ся на вулицях міста,
у подвір'ях, на плат�
формах метро, на зу�
пинках громадсько�
го транспорту, біля
шкіл та в інших міс�
цях масового скуп�
чення людей.

Зв'язок здійсню�
ється або через саll�
центр, до завдань
якого входить при�
йом виклику, а та�
кож його переадре�
сація до відповідних
служб, або напря�
му з «екстреними»
службами (міліція, швидка допомога,
МНС тощо).

Конструктивно ЛПЗ має вигляд стій�
ки (панелі) або настінного блоку, які ос�
нащені «тривожними» кнопками й – за
необхідності – відеокамерами. Кожна
людина може за допомогою такого пун�
кту оперативно з'єднатися з потрібними
службами міста.

Локальний пункт зв'язку розроблено
й виконано з урахуванням можливос�
тей організації різних типів основних
та резервних каналів зв'язку (дротовий,
радіоканал, GSМ�канал). За вимогою
відповідних служб ЛПЗ може бути мо�
дифіковано (встановлено додаткові
сповіщувачі задимлення, загазованос�
ті, радіоактивності тощо) та швидко
перепрограмовано.

До складу ЛПЗ входить ряд модулів,
що розміщені в окремих корпусах класу

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЗВ'ЯЗКУ
Інфраструктура сучасного мегаполісу настільки складна й різноманітна, настільки крихка й нестійка,
що питання безпеки людини в міському середовищі існування наразі дуже актуальні. Пожежі, вибухи,
аварії, крадіжки майна, розбій, насилля – ось неповний перелік тих небезпек, з якими людина, перебуваю!
чи на вулиці чи в приміщенні, ризикує зіткнутися в будь!який момент.
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захисту не нижче ІР�65 і забезпечують
виконання таких функцій:

★ програмування номерів абонентів
через GSМ�повідомлення;

★ здійснення переговорів в режи�
мі повного двостороннього бездро�
тового дуплексного зв'язку між ко�
ристувачами, які перебувають на від�
далених об'єктах, та диспетчерсь�
ким центром або пунктом екстренної
допомоги;

★ передача відеозображення того,
хто звертається до відповідних служб
міста;

★ дистанційне підключення до систе�
ми відеоспостереження, яка функціонує
на даному об'єкті;

★ забезпечення підсилення сигналу з
мікрофона та на динамік;

★ дистанційне підключення системи
сповіщення;

★ діагностика функціонування та
налаштування елементів ЛПЗ через
GSМ�повідомлення, у тому числі і
контроль:

– коливання напруги живлення;
– функціонування системи термо�

регуляції;
– спроби пошкодити вузол зв'язку

(відхилення ЛПЗ від вертикального
положення, удари по корпусу). 

Черговий оператор диспетчерського
центру:

★ здійснює двосторонній голосовий
зв'язок;

★ має можливість за допомогою відео�
камери, вмонтованої у локальному вузлі
зв'язку, бачити на екрані монітора особу,
яка звертається до диспетчера;

★ спостерігати ситуацію з місця
виклику за умови наявності там сис�
теми відеоспостереження;

★ здійснює дистанційний контроль
зміни стану різних дискретних датчиків,
підключених до локального вузла зв'язку;

★ підключення та відключення різних
виконавчих пристроїв.

Черговий оператор може також дис�
танційно отримувати повідомлення про
успішну ініціалізацію ЛПЗ після його
включення та в разі необхідності здій�
снювати дистанційний перезапуск. Ко�
манди передаються за допомогою спеці�
альних GSМ�повідомлень.

Характерні особливості системи 
диспетчерського зв'язку

1. Універсальність. Вузли зв'язку мож�
на встановлювати в будь�яких місцях
міста, в різних видах транспорту, в ліфто�
вих кабінах і підйомниках будь�яких
фірм�виробників у будівлях будь�якої

висотності, зокрема як резервну систему
зв'язку на будь�яких віддалених об'єктах.

2. Простота у використанні. Виклик
диспетчерського центру здійснюється за
допомогою натиснення кнопки. Для ін�
дикації виклику в стійці пристрою можна
використовувати будь�який індикатор.

Для прийому виклику в диспетчер�
ському центрі та ведення переговорів з
користувачем, який перебуває на відда�
леному об'єкті, обладнаному цією систе�
мою, можна використовувати будь�який
стільниковий або звичайний дротовий
телефон. Для завершення розмови дос�
татньо покласти трубку телефону.

3. Простота монтажу обладнання і роз�
гортання системи. Встановлення локаль�
них вузлів та запуск системи диспетчер�
ського зв'язку не потребує складних мон�
тажних робіт, які виконують монтажни�
ки високої кваліфікації, а також прокла�
дання і підключення комунікацій.

4. Простота налаштування обладнання.
Налаштування локальних вузлів на об'�
єктах при монтажі обладнання та в про�
цесі експлуатації не потрібне. Всі на�
лаштування заносяться до пам'яті SІМ�
картки, встановленої в пристрої вузла
зв'язку перед монтажем.

Для зміни налаштувань якого�небудь
вузла зв'язку достатньо записати в SІМ�
карту нові налаштування. Процедура
зміни налаштувань і їх запису в SІМ�
картку займає декілька хвилин.

5. Простота включення в систему до�
даткових об'єктів обслуговування. Для
підключення до системи диспетчер�
ського зв'язку нового локального вузла
достатньо встановити в його блок SІМ�
картку із записаними налаштуваннями і
увімкнути живлення.

6. Простота обслуговування. Локальні
вузли не потребують регулярного обслу�
говування та заміни частин і комуніка�
цій, за винятком акумуляторів резервно�
го живлення, призначених для здійснен�
ня живлення переговорних пристроїв
при відключенні електроживлення.

7. Мінімальні фінансові витрати на ре�
монтні й профілактичні роботи. При ви�
користанні системи витрати на ремон�
тні й профілактичні роботи у багато ра�
зів нижчі порівняно з витратами на ана�
логічні роботи в системах з дротовими
пристроями диспетчерського зв'язку.

8. Можливість підключення резервних
джерел живлення. Електроживлення
пристроїв може здійснюватися від за�
гальних джерел змінного струму і (або)
від джерела постійного струму 12 В. У 
разі відключення основного джерела
змінного струму здійснюється автома�
тичний перехід на живлення від резерв�
ного акумулятора 12 В (до 7 А/г).

9. Можливість цілодобової дистанцій�
ної діагностики стану живлення і функці�
онування обладнання з диспетчерського
центру.
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