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Cel zajęć:
Poznanie technik zabezpieczania mienia, ze szczególnym uwzględnieniem systemów
alarmowych stosowanych w budownictwie i motoryzacji. Omówienie współczesnych systemów
kontroli dostępu, ze szczególnym uwzględnieniem technik biometrycznych. Zapoznanie
z zasadami funkcjonowania monitoringu wizyjnego. Przedstawienie zasad projektowania
nowoczesnych systemów zabezpieczeń.
Program zajęć:
Wykład:
Przedstawienie uwarunkowań prawnych, zasad konstruowania, montażu i eksploatacji
systemów zabezpieczenia mienia. Omówienie poszczególnych rodzajów technik zabezpieczenia
mienia. Zapoznanie z kryteriami zagrożeń i klasyfikacji systemów ochrony mienia.
Omówienie budowy i zasady działania podstawowych elementów systemów alarmowych
(czujki, detektory, centrale, linie dozorowe, systemy monitorujące i domofonowe, systemy
kontroli dostępu). Omówienie elektronicznych systemów alarmowych, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w technice motoryzacyjnej.
Omówienie zasad działania poszczególnych elementów systemów kontroli dostępu (SKD).
Przedstawienie poszczególnych klas rozpoznania (KR) oraz metod weryfikacji i identyfikacji
w poszczególnych elementach wykonawczych systemu kontroli dostępu. Zagadnienia biometrii
i wykorzystaniu technik biometrycznych w systemach SKD.
Rola współczesnych środków przesyłu informacji w technikach zabezpieczenia mienia, ze
szczególnym wykorzystaniem modułów GSM i GPS w nadzorowaniu stanu chronionego
obiektu.
Przedstawienie roli systemów monitoringu wizyjnego (CCTV). Omówienie elementów
systemów telewizji użytkowej.
Przedstawienie bieżących tendencji i koncepcji w projektowaniu instalacji alarmowych
domowych i motoryzacyjnych. Omówienie wybranych współczesnych systemów alarmowych.

Laboratorium:
1. Badanie poszczególnych elementów detekcyjnych stosowanych w systemach alarmowych:
badanie pasywnych czujek podczerwieni,
badanie aktywnej bariery podczerwieni,
badanie ultradźwiękowej i mikrofalowej czujki ruchu,
badanie czujek mikrofonowych,
badanie czujek stykowych i kontaktronowych.
2. Badanie systemów alarmowych:

badanie systemu alarmowego opartego na centrali alarmowej CA5,
badanie systemu alarmowego opartego na centrali alarmowej CA6.
3. Badanie systemów autoalarmowych.
4. Badanie systemów alarmowych wyposażonych w moduły komunikacyjne:
badanie systemów wyposażonych w moduł GSM,
badanie systemów wyposażonych w moduł GPS.
5. Badanie poszczególnych elementów systemu kontroli dostępu:
badanie czytników kart,
badanie układów radiolinii,
badanie układów wykorzystujących technologię RFID.
6. Badanie układów systemu kontroli dostępu.
7. Badanie układów systemu monitoringu wizyjnego.
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