Podstawowe ró nice funkcjonalno-u ytkowe telefonów alarmowo-rozg oszeniowych dla górnictwa
(dane pe ne w DTR)
COMONET
„JANTAR II”

PRODUKTY WIATOWE

Nowa konstrukcja

Produkowany przez wiele lat w prawie niezmienionej formie

Przed opracowaniem zrobiono analiz potrzeb i ycze oraz

W ci gu ostatnich lat wprowadzano pewne modyfikacje o

Obudowa

klawiatura

zebrano informacj na temat najwi kszych wad telefonów
obecnych na rynku do tej pory
ówne za enia projektowe:
- niezawodno
- jako
- funkcjonalno
- ergonomia
- stal kwasoodporna, r cznie spawana.
- elementy które mog y by si uszkadza atwo wymienne.
- klasa IP67
- prze cznica otwierana na 1 ¾ obrotu, w której umieszczono
wszystkie elementy, które mog wymaga wymiany w czasie:
eksploatacji: akumulator, mikrofon uk adu g nomówi cego,
niki, przycisk „ALARM”.
- spr yste, zawsze pewne, numerowane, z cza do przewodów
(najwy szej jako ci), przewody mo na te czy na zgodno
kolorów tzn czerwony z czerwonym, niebieskie z niebieskim
itd…
Jest mo liwo atwego, wymienienia dowolnego segmentu
cza.
pod wietlana klawiatura (nie ma w Polsce i na wiecie takiego
wykonania w innych telefonach górniczych iskrobezpiecznych)
- najwy sza jako , gwarantowane 10mln zadzia
- (do dnia dzisiejszego nie uszkodzi si jeszcze ani jeden
klawisz)

charakterze kosmetycznym

- Najcz ciej s stosowane tworzywa sztuczne pokrywane
substancj , która ma zapobiec gromadzeniu si adunku
elektrostatycznego na obudowie. Substancja ta równie dobrze
przylega do r k zostawiaj c brudne lady. Materia ten jest
dosy kruchy.
- klasa IP65
- telefon zamykany na 4 ruby
- osobna prze cznica na zamykana na 4 ruby

- tanie a zarazem niskiej jako ci klawiatury membranowe lub
silikonowe, podatne na uszkodzenia mechaniczne.

uchawka

Uchwyt s uchawki

wy wietlacz

Uchwyty do
mocowania
telefonu na cianie

Szczelna IP67
- atwo serwisowalna w ka dych warunkach, bez rubek i
wkr tów
- kontrolowana obecno s uchawki. Urwanie natychmiast
wykrywane i zg aszane do centrum nadzoru
- kontrola od enia s uchawki. Z e od enie, zrzucenie
uchawki zg aszane do awizo. Na polecenie z centrali
(automatycznie), telefon funkcjonalnie zachowuje si tak jak
gdyby s uchawka zosta a od ona tzn. mo na do niego
zadzwoni , nada komunikat itd… Telefon wchodzi w tryb
normalnej pracy.

- nieszczelne
- najcz ciej wykorzystywane konstrukcje uniemo liwia
serwisowanie jej w warunkach do owych. By wymieni np.
mikrofon to trzeba odkr ci sze !!!! rub, zdj pier cie
segera i ca a zawarto si rozsypuje! Z enie takiej s uchawki
nie jest to operacja atwa.
- „ucho” do odwieszania plastikowe s abe mechanicznie
(cz sto si urywa co wymaga wymiany ca ej s uchawki)
- kontrola od enia s uchawki. Z e od enie, zrzucenie
uchawki zg aszane do awizo. By telefon móg dalej pracowa
kto musi odwiesi prawid owo s uchawk .

- bezstykowy czujnik od enia s uchawki
- amortyzowany i wymienny uchwyt (jak do tej pory nie by o
jeszcze potrzeby by go wymieni )
- Uchwyt pozwala na od enie s uchawki w pozycj „czekaj”
by przywo kogo do telefonu bez roz czania po czenia lub
rzucania s uchawki w b oto (tak mo e by w kopalni) gdy nie
ma gdzie jej od
.
(nie widzieli my w innych aparatach podobnej
funkcjonalno ci)
- pod wietlany, du y, 6 cyfrowy, wy wietlacz na którym
wy wietlany jest czas (górnicy na dole nie maj zegarków),
numery, stany telefonu i inne dane.
(nie ma w Polsce i na wiecie podobnej funkcjonalno ci w
innych górniczych telefonach iskrobezpiecznych)
- atwo wymienialne, spr yste elementy, pozwalaj ce na
mocowanie telefonu do ka dego uciosu bez obawy, e
obudowa zostanie uszkodzona.
Do dnia dzisiejszego nie by o zg oszenia o uszkodzeniu
uchwytów a tym bardziej obudowy z powodu mocowania jej
do ciany.

- mechaniczna d wignia dzia aj ca na mikroprze cznik.
Zawodne i awaryjne konstrukcje

- brak

to sta e elementy plastykowej obudowy. Tworzywo jest
kruche i cz sto przy mocowaniu telefonu do nierównej ciany
ulega uszkodzeniu. Ca a obudowa do wymiany. Koszt mo e
nie jest wysoki ale telefon nie mo e by u ytkowany. Trzeba
go przynie w r ku. (kopalnia ma rednio 200km chodników a
odleg
do warsztatu lub centrali mo e wynosi 10km),

LED sygnalizator

Dioda trójkolorowa RGB Ø20mm.
Kolor niebieski u ywany do alarmów wodnych i jako pomoc w
lokalizacji telefonu w ciemno ci. Co 30s mrugni ciem
wskazuje gdzie jest (chodniki mog by bez o wietlenia).(
Konkurencja uzna a pomys za dobry i chyba go skopiowa a.)
Wszystkie elementy, które w czasie eksploatacji trzeba
niki,
wymienia zosta y umieszczone w dolnej wydzielonej cz ci
akumulator,
telefonu - prze cznicy. Otwarcie jej to 1 ¾ obrotu kluczem
mikrofon
imbusowym. Ka dy umieszczony tam element mo na atwo
wymieni . G niki wysuwamy kciukiem z swoich gniazd
adnych rub i uszczelek). Podobnie mikrofon. Akumulator
przez odchylenie d wigni.
Bardzo atwy dost p. Wymiana mo liwa w ka dych
warunkach.
Uk ad
- normalny uk ad g nomówi cy pozwalaj cy na prowadzenie
nomówi cy
rozmowy z mo liwo ci zdalnego ustawiani wzmocnie dla
mikrofonu i g ników, poziomu odcinania szumów t a,
szybko ci prze czania z mo liwo ci w czenie funkcji „soft
clip”.
Tryb g nomówi cy za czany jednym przyciskiem (mo emy
odebra po czenie podnosz c s uchawk lub wybieraj c tryb
nomówi cy). Dyspozytor ma mo liwo zdalnego
za czenia tego trybu.
Pozwala to na zdaln zmian programu czy nastaw. typu
Mo liwo
sygna y wywo ania itd.. np. dla zagro
wodnych, który
zdalnego
przeprogramowania powinien by charakterystyczny tylko dla tego zagro enia,
czy
zmienienia itd…
Wymiana programu czy te nastaw mo e odbywa si w tle
nastaw
bez przerywania normalnej pracy systemu ze stanowiska
utrzymaniowego. Wymian oprogramowania czy te nastaw
zajmuje si serwer systemu HETMAN i przeprogramowanie 2

wydoby na powierzchni i odda do serwisu.
Dioda dwukolorowa Ø20mm. Kolor czerwony i zielony

niki 2 szt. Umieszczane w obudowie. By je wymieni
trzeba otworzy telefon (4 wkr ty) i odkr ci dwa wkr ty,
zdj pier cie mocuj cy, uszczelk i wyj g nik. Tak samo
jest przy wymianie mikrofonu. Akumulator podobnie.
Wszystkie te operacje trzeba przeprowadzi w ciasnej
obudowie gdzie jest p yta g ówna, któr mo na przy takich
operacjach uszkodzi

Najcz ciej jest to tryb simpleksowy sterowany
nadawanie/odbiór klawiszami z klawiatury telefonu.

Cz sto brak takiej mo liwo ci.
Je eli zachodzi taka konieczno to trzeba dotrze do ka dego
telefonu, otworzy go i wymieni uk ad pami ci. Kopalnia jest
rozleg a i jest np. 500 telefonów do przeprogramowania na
200km chodników..

lub 2000 telefonów zajmuje tyle samo czasu ok. (w warunkach
idealnych bez ruchu telefonicznego). Jest to bardzo wa ny
parametr pozwalaj cy na dynamiczne dostosowanie systemu
do aktualnych wymaga . Wszystkie zmiany rejestrowane s w
centralnej bazie danych.
Bezpo rednie
programowanie
telefonu z
klawiatury

Komunikaty
owne nagrane w
telefonie

- stosowane procedury programowania telefonu bezpo rednio z
klawiatury s rozwini te (numery skrócone, kod dost pu,
za czenie wej cia, wy czenie wyj cia itd…) wg. takiego
schematu: poda kod dost pu, wybra odpowiedni numer
zgodny z tym co chcemy zrobi , poda numer… , poda
jeszcze jeden numer i zako czy znakiem lub numerem.
- przeniesiony telefon lub zainstalowany nowy z magazynu
mo e by nieodpowiednio zaprogramowany do pracy w tym
miejscu.
(swoj drog to ciekawa i „odwa na” koncepcja. W systemie
bezpiecze stwa umieszcza si elementy, które kto mo e
zaprogramowa (lub nie) bez wiedzy administratoradyspozytora)
- Stosuje si dwa typy komunikatów
- jak wy ej. Rozwi zania tego typu mo na okre li , jako du
niezr czno w systemach rozproszonych. W naszym systemie -sta e (16) ( roz czam po czenie, polecenie wykonanowszystkie komunikaty, reakcje na zdarzenia s zarz dzane czekam na dalsze instrukcje, uwaga roz adowany akumulator
centralnie z mo liwo ci parametryzowania sposobu dzia ania zasilaj cy, uwaga przerwano po czenie z central , prosz
czeka na po czenie, po czenie nie zosta o zrealizowane,
na okre lone sytuacje.
przywo anie alarmowe, przywo anie zwyk e, po czenie
- gdyby kto nalega to nasz telefon posiada podobn a nawet
bardziej zaawansowan technicznie funkcjonalno tzn. mo na chwilowo nie mo e by zrealizowane, prosz ko czy , b dzie
transmisja danych, sygna alarmowy, sygna przywo ania,
zdalnie wys do telefonu tre ci komunikatów s ownych,
abonent zaj ty)
które zostan zapisane w pami ci (telefon jest przystosowany
zmienne (18) (komunikat u ytkownika nr od 1 do 8,
do odtwarzanie plików MP3) ale rozwi zanie takie utrudnia
stwierdzono za czenie czujnika od 1 do 4, stwierdzono
sprawne zarz dzanie systemem jako ca ci .
wy czenie czujnika od 1 do 4, wszystkie czujniki wy czone,
tu sygnalizator pst numer 1)
- nie zaimplementowano takiej funkcjonalno ci, gdy naszym
zdaniem jest to ra cy b d. Rozleg e systemy rozproszone
musz by zarz dzane centralnie i wszystkie operacje
rejestrowane w historii zdarze . Administrator musi zawsze
zna stan poszczególnych urz dze systemu i powinien mie
mo liwo zdalnej zmiany parametrów czy nastaw.
Ka dy telefon przeniesiony z innego miejsca lub z magazynu
nadaje si do pracy nie stwarzaj c zagro enia, e b
ze
nastawy lub komunikaty.

Nadzór nad lini i
telefonem

Telefon sygnalizuje nast puj ce stany:
- co 30 s „linia i telefon OK.”
- otwarcie obudowy,
- otwarcie prze cznicy
, napi cie akumulatora, brak akumulatora,
- urwanie s uchawki,
- uszkodzenie g nika i prawid owej pracy mikrofonu uk adu
nomówi cego
- brak przycisku „ALARM”
- na danie podaje wersje oprogramowania, wersje nastaw,
numeru inwentarzowy.

Mo na je zmieni wymieniaj c odpowiednie uk ady w
telefonie
(jak wy ej. W systemie bezpiecze stwa pojawiaj si
jakie urz dzenia, które mog nadawa (lub nie nadawa )
komunikaty bez wiedzy dyspozytora o takiej akcji. Ciekawe, w
systemie bezpiecze stwa dopuszcza si by o kluczowych
elementach tego systemu wiadomo by o tylko tyle, e s )
Telefony sygnalizuj nast puj ce stany:
- co 30 s „linia i telefon OK.”
- istnieje mo liwo r cznego (z klawiatury)
aktywowania/zdeaktywowania funkcji powiadamiania o niskim
poziomie baterii

