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HETMAN - NOWY SYSTEM ALARMOWO- ROZG OSZENIOWY DLA
ZAK ADÓW GÓRNICZYCH
STRESZCZENIE
W referacie omówiono budow i zasad dzia ania nowego systemu alarmoworozg oszeniowego HETMAN. System ten jest przeznaczony dla realizacji
czno ci telefonicznej i g nomówi cej dyspozytorskiej
czno ci
alarmowo-rozg oszeniowej. Zbudowany zosta na bazie cyfrowej centrali
telefonicznej typu DGT MILLENIUM. System ten b dzie wspó pracowa z
nowymi iskrobezpiecznymi telefonami sygnalizatorami JANTAR i telefonami
KORAL.

WST P
W przypadku zagro enia czno alarmowa w kopalniach, umo liwia ostrze enie za ogi oraz
kierowanie ich ewakuacj . Jest ona cz ci ogólnozak adowego systemu dyspozytorskiego
obejmuj cego w szczególno ci „system alarmowania pracowników zatrudnionych w
wyrobiskach na wypadek zagro enia wymagaj cego wycofania ludzi z poszczególnych
miejsc pracy (§ 28 Rozporz dzenia MG [2]).
Wyposa enie dyspozytorni zak adowej w rodki czno ci alarmowej charakteryzuje równie
mi dzy innymi § 645 Rozporz dzenia MG [2], w której okre lono, i czno dyspozytorska
i alarmowo-zg oszeniowa powinna umo liwia :
przekazanie do dyspozytora meldunku o zagro eniu w wyrobisku,
przekazanie przez dyspozytora sygna u alarmowego do zagro onych wyrobisk,
porozumienie si z pracownikami przebywaj cymi w wyrobiskach za pomoc
czno ci g nomówi cej.
Obecnie w podziemnych zak adach górniczych eksploatowane systemy alarmoworozg oszeniowe zestawione w tabeli 1.
W starych rozwi zaniach kopalnianego systemu telekomunikacyjnego wyst powa o wyra ne
rozdzielenie uk adu
czno ci telefonicznej ogólnozak adowej (centrala CKK-70),
dyspozytorskiej telefonicznej (UDK) oraz alarmowej (AUD-80) [4]. Rozdzia ten by
konieczny z uwagi na wi ksz awaryjno
tych systemów i cz ste uszkodzenia
zastosowanych w nich elementów elektronicznych, przeka ników, baterii (w sygnalizatorach
abonenckich), tak e brak elementów redundancyjnych w systemie.
W 2005 r. firma DGT Gda sk wspólnie z firm COMONET Gda sk opracowa a nowy
system alarmowo-rozg oszeniowy HETMAN dedykowany g ównie dla podziemnych
zak adów górniczych metanowych i niemetanowych. System ten jest cz ciowo wzorowany
na wojskowym systemie dyspozytorskim. Zasadniczym elementem systemu alarmowego w
cz ci powierzchniowej jest serwer dyspozytorsko-alarmowy DGT MILLENIUM.

Tabela 1 Zestawienie systemów alarmowo-rozg oszeniowych eksploatowanych w kopalniach
Lp Typ systemu

Ilo

Uwagi

1. Alarmowe urz dzenie
dyspozytorskie
typu AUD-80

27

Urz dzenie starego typu, aktualnie nie mo na ju
modernizowa ani rozbudowywa systemu AUD, system
nie mo e wspó pracowa z abonenckimi centralami
telefonicznymi

20

Posiada mo liwo wspó pracy w ruchu automatycznym
z cyfrowymi centralami telefonicznymi oraz w ruchu
cznym z central CKK-70. Posiada certyfikat ATEX.
Mo e by stosowany we kopalniach metanowych i
niemetalowych

pojemno

od 80 do 320 NN

2. System czno ci alarmowo
– rozg oszeniowej
typu STAR do 384 NN

3. System czno ci alarmowej 1
typu TEDAR

Stosowany w KWK ZOFIÓWKA. Posiada mo liwo
wspó pracy z centralami ogólnozak adowymi.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU HETMAN
HETMAN jest nowym zintegrowanym iskrobezpiecznym systemem telekomunikacyjnym
przeznaczonym dla podziemnych zak adów górniczych. Jest on systemem autonomicznym,
mog cym pe ni ró ne funkcje w systemie telekomunikacyjnym w kopalni. W zale no ci od
potrzeb danego zak adu mo e on realizowa :
Ogólnozak adow
czno
telefoniczn zgodnie z §§ 28, 640 i 641
Rozporz dzenia [2] przy zastosowaniu typowych aparatów telefonicznych
powierzchniowych i dowolnych do owych aparatów telefonicznych. Konfiguracja,
funkcje i mo liwo ci systemu HETMAN w zakresie ogólnozak adowej czno ci
telefonicznej wynikaj z w asno ci jakie posiada cyfrowa centrala telefoniczna
abonencka typu DGT eksploatowana ju od ponad 10 lat w naszych kopalniach. W
zakresie czno ci do owej, z uwagi na swoje mo liwo ci i funkcje, proponuje si
zastosowa nowe telefony górnicze KORAL produkcji COMONET.
czno telefoniczn dyspozytorsk zgodnie z § 645 Rozporz dzenia [2]
zintegrowan z cyfrow central telefoniczn typu DGT MILLENIUM przy
zastosowaniu minimum dwóch systemowych aparatów telefonicznych
dyspozytorskich np. tradycyjnego przyciskowego typu DGT 3490D 120NN
wzgl dnie nowego pulpitu dyspozytorskiego typu DGT 3780, o konfiguracji,
funkcjach i mo liwo ciach analogicznych jak realizowana jest dotychczas czno
dyspozytorska w systemach telekomunikacyjnych z cyfrowymi centralami
telefonicznymi DGT.
czno
alarmowo zg oszeniow niezale
od systemu ogólnozak adowej
czno ci telefonicznej zgodnie z §§ 28 oraz 645 do 649 Rozporz dzenia [2] przy
zastosowaniu serwera dyspozytorsko-alarmowego DGT MILLENIUM, dwóch
pulpitów dyspozytorskich DGT 3780 i nowych iskrobezpiecznych telefonów
sygnalizatorów JANTAR.
W referacie omówiona zostanie szczegó owiej tylko czno alarmowa realizowana w
systemie HETMAN.
WYMAGANIA DLA SYSTEMU ALARMOWANIA HETMAN
Ogólne wymagania dla systemu alarmowo-rozg oszeniowego zosta y okre lone w
Rozporz dzeniu Rady Ministrów „w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w
zak adach górniczych” [3]. System alarmowania powinien umo liwia przesy anie do
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stanowisk pracy sygna ów lub komunikatów ewakuacyjnych, ostrzegawczych i
informacyjnych o ewentualnych zagro eniach, a ponadto:
Pozwala na przesy anie sygna u alarmowego o powsta ym zagro eniu z ka dego
sygnalizatora.
Sygna y i komunikaty powinny by przesy ane na jeden sygnalizator, lub na ich
grup , przy czym powinna istnie mo liwo równoczesnego wys ania kilku
komunikatów.
Powinna istnie mo liwo zarówno r cznego jak i automatycznego sterowania
wysy aniem komunikatów. Wszystkie rozmowy i komunikaty przekazywane w
trybie alarmowym powinny by rejestrowane w funkcji czasuSystem alarmowania
powinien zapewnia
ochron
zainstalowanego oprogramowania przed
bezpo rednim dost pem osób niepowo anych. Sie systemu telekomunikacyjnego
powinna by sieci wydzielon , z dost pem „zewn trznym” tylko poprzez tzw.
„serwer lustrzany”.
Przy projektowaniu i budowie systemu HETMAN okre lono równie dodatkowe wymagania,
z których najwa niejsze to:
System alarmowania powinien by tak skonstruowany, aby jego funkcjonowanie
by o niezale ne pod ka dym wzgl dem od sprawno ci ogólnozak adowej centrali
telefonicznej, tzn. musi by zagwarantowany ci y dost p do wszystkich cech
funkcjonalnych systemu alarmowania, a zw aszcza przy awarii ogólnozak adowej
centrali telefonicznej.
Powinna istnie mo liwo zrealizowania jednorodnego systemu alarmowania, o
budowie sieciowej, dla zak adów czonych i o strukturze wielooddzia owej.
W przypadku stosowania zintegrowanych aparatów zawieraj cych zarówno funkcj
aparatu telefonicznego i funkcj sygnalizatora, uszkodzenie systemu alarmowania
nie powinno mie wp ywu na dost pno funkcji aparatu telefonicznego we
wspó pracy z ogólnozak adow central telefoniczn .
Powinna istnie mo liwo wspó pracy systemu HETMAN z ogólnozak adow
central telefoniczn wykonan na bazie systemu analogowego (CKK-70),
wzgl dnie cyfrowego dowolnego typu, producenta, (np.: Hicom, Hipath SIEMENS,
Alcatel A4400, AVAYA, DGT MILLENIUM itp). W ka dym tym przypadku
system alarmowania powinien posiada identyczny katalog cech funkcjonalnych.
Pojemno systemu alarmowania powinna pozwoli na pod czenie od kilku do
kilkuset (np. 500 NN) zintegrowanych telefonów sygnalizatorów.
System powinien umo liwia transmisj danych z czujników przy czonych do
telefonu sygnalizatora.
Dyspozytor powinien mie mo liwo bie cej kontroli i zdalnego sterowania, z
pulpitu dyspozytorskiego, do owym aparatem telefonicznym niezale nie od stanu
po enia mikrotelefonu, czyli np. zdalnie, programowo, „zawiesza ” mikrotelefon
na wide ki w przypadku le od onego mikrotelefonu.
STRUKTURA SYSTEMU HETMAN
System HETMAN jest cyfrowym systemem dyspozytorsko – alarmowo – rozg oszeniowym
przeznaczonym mi dzy innymi do stosowania w kopalniach metanowych lub
niemetanowych. Mo e by równie stosowany w innych zak adach, w których istnieje
zagro enie wybuchowe, wzgl dnie inne zagro enia wymuszaj ce zastosowanie specjalnych
rozwi za w zakresie czno ci technologicznej.
W sk ad systemu wchodzi (rys. 1):
serwer dyspozytorsko-alarmowy DGT MILLENIUM (zmodyfikowana cyfrowa
centrala telefoniczna abonencka typu DGT MILLENIUM),
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dwa stanowiska dyspozytorskie typu DGT 3780 (komputer klasy PC w
specjalnej obudowie zintegrowanej z ekranem dotykowym LCD touch-screen i
telefonem cyfrowym systemowym), przy czone do dwóch ró nych p yt w
serwerze,
dwa urz dzenia do rejestracji rozmów i zdarze (dwa rejestratory typu DGT
NetCRR - podstawowy i rezerwowy),
zespo y separacji iskrobezpiecznej MSI - indywidualne dla ka dego urz dzenia
abonenckiego bariery iskrobezpieczne,
iskrobezpieczne telefony sygnalizatory górnicze JANTAR.
System mo e by równie eksploatowany w kopalniach niemetanowych, jako system
nieiskrobezpieczny, bez konieczno ci stosowania barier iskrobezpiecznych MSI przy
zastosowaniu tego samego wyposa enia stacyjnego (serwera telekomunikacyjnego) i
telefonów JANTAR o sygnale wywo ania dostosowanym do typowej centrali abonenckiej.
Do systemu HETMAN mo na równie pod czy typowe aparaty telefoniczne (CBa), nowe
telefony przemys owe z klawiatur wybiercz KORAL (w obudowie zewn trznej identyczne
jak JANTAR, lecz bez przycisku alarmowego).
Uproszczona struktura ogólnozak adowego systemu alarmowo-rozg oszeniowego HETMAN
zosta a przedstawiona na rys. 1.
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Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy systemu HETMAN
W systemie HETMAN zaimplementowano bogaty zestaw funkcji alarmowych. Mo liwe jest
przesy anie komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych o ró nego rodzaju zagro eniach
do okre lonych u ytkowników, grup u ytkowników, lub wszystkich aparatów.
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System pozwala na bie ce monitorowanie stanu telefonów sygnalizatorów i uszkodze
symetrycznej linii telekomunikacyjnej, identyfikacj aparatu wywo uj cego, wraz z rodzajem
wywo ania (alarmowe/zwyk e). Przy wspó pracy z systemem CTI/GIS mo liwa jest
wizualizacja telefonów sygnalizatorów na mapie cyfrowej.
Do „do owego” aparatu telefonicznego mo na równie przy czy czujniki z systemów
kontroli procesów technologicznych (telekontrola) oraz dwustanowe urz dzenia wykonawcze
(telesterowanie). Tego rodzaju dodatkowe funkcje s mo liwe dzi ki zastosowaniu
specjalnych urz dze rozdzielaj cych (splitterów) zainstalowanych w wyposa eniu
abonenckim bariery iskrobezpiecznej MSI i telefonach. W systemie transmisji danych
zastosowano modemy nadrozmówne.
Dyspozytor ma dost p do typowego dyspozytorskiego zestawu us ug wzbogaconych o
nast puj ce funkcje alarmowe i utrzymaniowe:
wysy anie sygna ów alarmowych do pojedynczego, wybranej grupy, b
do
wszystkich telefonów sygnalizatorów,
przesy anie komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych o ró nego rodzaju
zagro eniach do okre lonych u ytkowników, grup, lub wszystkich aparatów
(przekazywanych bezpo rednio przez dyspozytora, lub wcze niej nagranych),
wybranie dowolnego aparatu w trybie nas uchu,
realizacja po czenia z iskrobezpiecznym telefonem górniczym (KORAL), lub
telefonem sygnalizatorem JANTAR za po rednictwem linii awaryjnej,
dodatkowe funkcje u atwiaj ce obs ug po cze dyspozytorskich (przechwycenie
wywo ania „kierowanego” do innego dyspozytora, rozbicie po czenia, itp.)
Funkcje czno ci dyspozytorskiej realizowane s w oparciu o nowoczesne terminale
dyspozytorskie typu DGT 3780 z wykorzystaniem wy wietlaczy dotykowych LCD. Daje to
mo liwo aran owania prezentacji stanu i dost pu do wielu czy (do 1000 linii) w sposób
przyjazny dla u ytkownika (zak adki, grupy, etc.). W stosunku do tradycyjnego
(klawiszowego) pulpitu dyspozytorskiego (DGT 3490D) rozszerzona zosta a sygnalizacja
stanów linii:
cze wo ane przez dyspozytora w trybie alarmowym,
wo anie alarmowe do dyspozytora,
korespondencja alarmowa z dyspozytorem,
korespondencja alarmowa z innym dyspozytorem,
rozg aszanie,
nas uch.
Dodatkowym atutem jest kolejkowanie wywo
przychodz cych do dyspozytora z
podzia em na alarmowe i zwyk e – prezentowane w postaci niezale nych list
umo liwiaj cych wybór dowolnego abonenta do rozmowy.
W systemie mo liwa jest rejestracja w sposób trwa y wszystkich zdarze statystycznoruchowych oraz rejestracja korespondencji za pomoc dwóch (z uwagi na redundancj )
rejestratorów typu DGT NetCRR. Ka dy z rejestratorów jest po czony z central traktem
PCM 32/30
System HETMAN jest zmodernizowan abonenck , cyfrow central telefoniczn . Mo e
równie zosta zintegrowany z dowoln central ogólnozak adow przy zastosowaniu
powszechnie stosowanych styków telekomunikacyjnych, w szczególno ci z sygnalizacj :
QSIG (dla central firmy DGT), DSS1 (dla pozosta ych cyfrowych central telefonicznych).
Integracja systemu pozwala na realizowanie po cze z „do owych” aparatów telefonicznych
do innych abonentów centrali ogólnozak adowej, przy zachowaniu najwy szego priorytetu
po cze realizowanych przez dyspozytora systemu HETMAN. Dodatkowym atutem
dost pnym dzi ki integracji z central ogólnozak adow , jest mo liwo automatycznego
prze czenia w razie potrzeby obs ugi aparatów „do owych” z serwera dyspozytorsko alarmowego DGT MILLENIUM na central ogólnozak adow aktualnie stosowan w
zak adzie górniczym. W tym celu wszystkie translacje abonenckie systemu HETMAN zosta y
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wyposa one w specjalny klucz prze czaj cy obs ug telefonów sygnalizatorów „do owych”
na central abonenck , w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia si systemu HETMAN.
STANOWIKO DYSPOZYTORSKIE TYPU DGT 3780
W systemie alarmowym HETMAN terminalem stosowanym w dyspozytorni jako pulpit
manipulacyjny, jest stanowisko dyspozytorskie typu DGT 3780 (rys. 3) wykonane jako ekran
dotykowy (touch screen). Pulpit (program) uruchamia si w sposób standardowy dla systemu
Windows. Program umo liwia pe
obs ug telefonicznego (lub alarmowego) ruchu
przychodz cego i wychodz cego. Pulpit manipulacyjny zosta zorganizowany tak, aby
atwi operatorowi wykonywanie czynno ci zestawiania i odbierania po cze .
Wprowadzono system paneli – tzw. zak adek funkcyjnych (rys. 2).

Rys. 2 Widok pulpitu dyspozytorskiego dla o miu grup
Ze wzgl dów niezawodno ciowych oraz dla zapewnienia redundancji, w dyspozytorni
zostan zainstalowane dwa identyczne stanowiska dyspozytorskie typu DGT 3780
wykorzystywane jako pulpity manipulacyjne. Ka dy z nich posiada:
interfejs Ethernet – po czenie z lokaln wydzielon dyspozytorsk sieci
komputerow serwera alarmowego DGT MILLENIUM,
interfejs terminala systemowego – pod czenie do cyfrowego wyposa enia
liniowego (styk Up0) serwera DGT MILLENIUM.
Serwer DGT MILLENIUM jest wyposa ony w dwie karty styków Up0 odr bne dla
ka dego dyspozytorskiego pulpitu manipulacyjnego.
Ka dy dyspozytorski pulpit manipulacyjny typu DGT 3780 (touch screen) z odpowiednim
oprogramowaniem poprzez dwa niezale ne kana y komunikacyjne (cyfrowe systemowe
medium telefoniczne i wydzielon dyspozytorsk sieci komputerow Ethernet), dostarcza
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operatorowi (na komputerowym stanowisku utrzymaniowym) i dwóm dyspozytorom
informacji niezb dnych do sprawnej obs ugi. Ka da operacja wykonywana jest po wskazaniu
przez operatora palcem odpowiadaj cego jej klawisza, polecenia na ekranie dotykowym.

Rys. 3 Widok (boczny) stanowiska dyspozytorskiego typu DGT 3780
Funkcje ekranu zosta y podzielone na „grupy tematyczne”, np. obs uga gor cych linii,
obs uga ksi ki telefonicznej (spis telefonów), obs uga systemu alarmowania, rozg aszania,
powiadamiania itd., co umo liwia maksymalne wykorzystanie powierzchni ekranu dost pnej
dla aplikacji, a jednocze nie aktualny stan jest bardzo czytelny dla operatora. Pulpit
dyspozytorsko – alarmowo - rozg oszeniowy jako element systemu alarmowania u ywany
jest zarówno podczas normalnej eksploatacji, jak równie do nadawania komunikatów
ostrzegawczych o zagro eniach. Podstawowy ekran pulpitu dyspozytorskiego zosta
podzielony na kilka cz ci, z których najwa niejsze to:
Klawisze kontekstowe (12 klawiszy) – zawsze dost pne - dla realizacji typowych
funkcji czeniowych.
Wy wietlacz rz dowy – wy wietlany jest numer abonenta dzwoni cego oraz inne
komunikaty informacyjne (podpowiedzi dla dyspozytora jak ma post powa w
czasie obs ugi ekranu).
Klawisze bezpo redniego wybierania - 62 NN gor cych linii znajduje si na
jednym poziomie (zak adce). W zale no ci od wielko ci ekranu dotykowego
mo liwy jest dost p do 8, (dla 494 NN) wzgl dzie 16 (dla 992 NN) poziomów
(zak adek). Na ka dym poziomie znajduj si 62 klawisze bezpo redniego
wybierania oraz klawisz konfiguracji.
Klawisze zawieszania po cze - s
do zawieszania obs ugiwanych przez
operatora po cze .
Okno z list uczestników konferencji.
Konferencja selektorowa - jest specyficznym rodzajem po czenia
konferencyjnego, w którym po zestawieniu po czenia, dyspozytor w pe ni steruje
jego przebiegiem (w odró nieniu od us ugi typowej telekonferencji dla 64 NN).
Panel spisu numerów.
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Panel „Cyfry”. Wykorzystywany jest we wszystkich sytuacjach wymagaj cych
podania cyfr, mi dzy innymi do wybierania numeru abonenta nie umieszczonego
na li cie.
Panel obs ugi kolejek (wywo ) - s y do obs ugi po cze przychodz cych do
operatora.
Panel historii po cze .
Panel list konferencyjnych.
Panel rozg aszania komunikatów. Po wskazaniu klawisza „Grupy”, po lewej
stronie ekranu pojawia si panel umo liwiaj cy przeprowadzenie akcji
alarmowania, lub rozg aszania komunikatów.
Alarmowanie - rozsy anie alarmów akustycznych do aparatów wykonywane jest z
panelu alarmowego. Po wybraniu grupy (jednej z sze ciu), lub wszystkich
abonentów grup nale y wskaza klawisz „
CZ ALARM”. Napis na klawiszu
zmienia si na „WY CZ ALARM”. Alarm akustyczny wysy any jest w sposób
ci y do momentu naci ni cia klawisza „WY CZ ALARM”.
Dzi ki odpowiedniej aran acji w centrali DGT MILLENIUM ka dy klawisz dyspozytorski
mo e pe ni funkcj gor cej linii. Operator mo e zdefiniowa , która gor ca linia obs ugiwana
jest przez wybrany klawisz oraz wprowadzi (z klawiatury komputera do którego pod czony
jest ekran dotykowy, wzgl dnie z klawiatury wywo anej na ekranie dotykowym) dowolny
opis klawisza.
Bardzo interesuj cy jest sposób pod wietlenia ka dego napisu na klawiszu. Jest to bowiem
jednocze nie dodatkowy wska nik stanu przypisanej klawiszowi gor cej linii. Wykorzystuje
si bowiem a 5 kolorów (czarny, zielony, czerwony, pomara czowy,
ty i naprzemiennie
to pomara czowy). Kolory mog wieci wiat em ci ym, wzgl dnie pulsowa (szybko
lub wolno). Rozró niane s nast puj ce stany gor cej linii:
Stan spoczynku – napis czarny.
Wywo anie do dyspozytorki – pulsowanie szybkie napisu w kolorze zielonym.
Wywo anie od dyspozytorki – pulsowanie wolne napisu w kolorze zielonym.
Rozmowa – ci e wiecenie napisu w kolorze zielonym.
Abonent niedost pny (blokada, stan komutacyjny) – ci e wiecenie napisu w
kolorze czerwonym.
Abonent zaj ty z mo liwo ci wej cia na trzeciego – pulsowanie napisu w kolorze
czerwonym.
Konferencja selektorowa, lub nas uch - napis w kolorze tym.
Wywo anie alarmowe do dyspozytorki- pulsowanie szybkie napisu
pomara czowego.
Wywo anie alarmowe przez dyspozytork
– wolne pulsowanie napisu
pomara czowego.
cze w stanie korespondencji alarmowej z pulpitem dyspozytorskim - sta y napis
pomara czowy.
cze w stanie korespondencji alarmowej z innym czem – wolne pulsowanie
napisu w kolorze tym.
cze w stanie rozg aszania – wolne pulsowanie naprzemienne kolorem
tym i
pomara czowym.
Aby zestawi /odebra po czenie do/od abonenta posiadaj cego przypisany klawisz, nale y
wskaza ten klawisz. Tak wi c ekran dotykowy posiada ogromne mo liwo ci: zarówno w
zakresie monitorowania linii, wizualizacji stanów pracy systemu alarmowania, jak i
sterowania foni w trybie zwyk ym i alarmowym. Pulpit dyspozytorski mo e pe ni rol
awiza, pulpitu dyspozytorskiej czno ci telefonicznej, jak i alarmowej.
Istnieje wiele opcji (mo liwo ci) dost pnych z pulpitu dyspozytorskiego wynikaj cych z
zaimplementowania systemu alarmowego, z których najwa niejsze to:
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Prowadzenie nas uchu zintegrowanego aparatu przez dyspozytora w trybie simplex
z jednoczesnym emitowaniem sygna u ostrzegawczego podczas tego zdarzenia. Jest
mo liwo swobodnego wyboru aparatu oraz liczby aparatów nas uchiwanych
jednocze nie. Nas uch aparatu odbywa si po uprzednim za czenie w nim obwodu
mikrofonu poprzez wys anie do niego odpowiedniej sekwencji kodu DTMF (tzw.
kluczowanie mikrofonem).
Przywo anie abonenta przez dyspozytora i nadawanie komunikatów do abonenta.
Istnieje mo liwo
wys ania sygna u przywo ania do dowolnej wcze niej
zdefiniowanej grupy, lub do dowolnych abonentów wybranych bezpo rednio na
pulpicie przy u yciu klawiszy „gor cych linii”.
Nadawanie do abonenta, lub dowolnej liczby wybranych abonentów (grup) sygna u
alarmowego. Istnieje mo liwo
wcze niejszego przygotowania (nagrania) w
systemie komunikatów alarmowych oraz ich dowolno jednoczesnego nadawania
do wybranych grup. Podczas nadawania alarmowego samoczynnie w cza si
rejestracja. Ponadto w systemie zarejestrowane s zdarzenia nadania sygna u
alarmowego, tzn. godzina zdarzenia, nazwisko i imi osoby uruchamiaj cej to
zdarzenie, wykaz abonentów, do których by skierowany alarm.
Nadrz dno po cze realizowanych do abonenta z pulpitu dyspozytora nad
po czeniami realizowanymi pomi dzy sygnalizatorem, a abonentem
ogólnozak adowej centrali telefonicznej.
Monitorowanie stanu cza. Mo liwe jest kontrolowanie stanu cza, a zw aszcza
przerwy linii, w tym równie wy czenie aparatu.
Prowadzenie z pulpitu dyspozytorskiego rozmowy w trybie g nomówi cym w
duplexie z mo liwo ci prze czenia na simplex.
Mo liwo atwej edycji komunikatów s ownych ze stanowiska dyspozytora.
Mo liwo wys ania komunikatów alarmowych do grupy sygnalizatorów w sposób
automatyczny – zainicjowany przez inny systemy bezpiecze stwa.
ZAKO CZENIE
System czno ci telefonicznej i alarmowej HETMAN w zakresie programowym wzorowany
jest na wojskowym systemie dyspozytorskim eksploatowanym w naszym wojsku ju od kilku
lat. W zakresie sprz towym wykorzystuje z powodzeniem eksploatowane w kopalniach ju
od kilku lat cyfrowe centrale telefoniczne abonenckie i serwery medialne typu DGT
MILLENIUM. Proponowany system czno ci alarmowo-rozg oszeniowej HETMAN oferuje
wi cej funkcji ni systemy obecnie stosowane w zak adach górniczych. Przydatno nowych
funkcji b dzie mo na w pe ni oceni w trakcie eksploatacji systemu HETMAN w kopalniach.
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