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Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich 11 lat od początku funkcjonowania Ośrodka 
Eksploatacji Toru Doświadczalnego  miało miejsce kilka kradzieży sieci 
trakcyjnej . Tereny zalesione z dala od zabudowań, dobry dojazd do trakcji 
kolejowej, cena miedzi oraz nieuczciwość niektórych punktów skupu 
sprzyjały temu procederowi. Kradzieże wystąpiły nawet po zatrudnieniu 
ochrony fizycznej, która miała patrolować tereny najbardziej narażone na 
kradzież i dewastację. System ten ma wspomagać i kontrolować ochronę 
fizyczną

Rys 1. Typy sieci trakcyjnej na Okręgu Doświadczalnym IK(mat. własne)

Problem badawczy i metoda badawcza

Przeanalizowano możliwości zastosowania systemu zdalnej ochrony sieci
trakcyjnej w miejscach najbardziej narażonych na kradzieże oraz
pozbawionych zasilania 230V/400V.
Badania polegały na testowaniu poprawności działania systemu,
sprawdzano prawidłowość zaistniałych zdarzeń z wydrukowanym raportem
zaistniałych zajść. Inicjowano odpowiednie incydenty i kontrolowano ich
prawdziwość zapisów w pamięci stacji monitorującej. Przy załączonym
systemie przerywano linię chronioną jednokrotnie i wielokrotnie i
sprawdzano ilość i profil spływanych komunikatów do centrali. Podczas
pracy systemu wielokrotnie przejeżdżał badany tabor, miało to na celu
sprawdzenie czy nie będą emitowane zakłócenia, które będą miały wpływ
na pracę układu. Sprawdzana była współpraca podzespołów
elektronicznych, które odpowiadały za poprawne działanie systemu.

Wyniki

Podczas testowania systemu stwierdzono poprawne jego działanie:
pojedyncze przerwanie linii chronionej-prawidłowy sygnał w stacji
monitorującej, kilkukrotne przerwanie – prawidłowe sygnały, przejazd
pojazdu badanego – brak zakłóceń w działaniu systemu oraz duża ilość
transmitowanych i zapisanych zdarzeń. W związku z tym, że miejsca
chronione znajdują się w terenie zalesionym i przebiegają również w
terenach uprawnych pojawił się problem dzikich zwierząt.

Częste przejścia przez tor były wychwytywane i traktowane jako naruszenie
alarmowe. Zakupiono odstraszacie ultradźwiękowe, które prawdopodobnie
ograniczyły ilość przechodzących zwierząt. Pojedynczy sygnał alarmowy jest
odpowiednio interpretowany przez obsługę stacji monitorującej.
Przebywanie kilku osób w dłuższym czasie w strefie chronionej, powoduje
wysłanie kilkudziesięciu sygnałów w krótkim czasie i może to być podejrzenie
kradzieży.

Wnioski

Kluczowym problemem w instalacjach solarnych jest ilość dni słonecznych,
energia słoneczna potrzebna jest do ładowania akumulatorów. Latem jest jej
na nasze potrzeby za dużo a zimą za mało. Zimą trzeba było się zaopatrzyć w
rezerwowe akumulatory i je kilkukrotnie podmienić. Należy wymienić
regulatory napięcia, które nie odcinają napięcia ładowania na odpowiednim
poziomie jak również odłączają nie w pełni rozładowany akumulator od
obwodu zasilania.

Podsumowanie

Na bazie ogólnie dostępnych elementów  i podzespołów ale w nietypowym 
wykorzystaniu skonstruowano system który wspomaga ochronę fizyczną i 
wymusza dodatkowe patrole

Rys 2. Słup trakcyjny z zamontowanym solarem, czujkami ruchu,
akumulatorami i urządzeniami elektronicznymi ( w skrzynkach) oraz
rozmieszczenie urządzeń zdalnego dozoru sieci trakcyjnej na planie toru nr 2
oraz schemat lokalizacji czujek na słupach trakcyjnych (mat. własne)
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Rys 3. Podział obszaru Polski na regiony o tej samej ilości promieniowania 
słonecznego (Źródło: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej) 
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