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OPTYCZNY SENSOR  
DO OCHRONY DZIEŁ SZTUKI

Przedmiotem badań był czujnik optyczny, który jest przykładem innego spojrzenia na problem zapew-
nienia indywidualnej ochrony: dzieł sztuki, dokumentów firmowych, broni osobistej itp. Wykorzystuje 
on obrazowanie laserowe realizowane w paśmie podczerwieni. Składa się z toru optycznego, miniatu-
rowej kamery, oświetlacza laserowego, układu przetwarzania i analizy obrazu, mikrokontrolera i układu 
kodowania oraz transmisji danych. W efekcie otrzymano wizyjny, bezdotykowy i zintegrowany czujnik 
do indywidualnej ochrony obiektu wykonanego z materiałów takich jak: tkanina, marmur, szkło, metal, 
drewno itp. Opracowany czujnik zawiera sensor ADNS-9800 oraz optykę zintegrowaną ADNS-6190- 
-002. Umożliwia bezkontaktową, wizyjną detekcję ruchu w przestrzeni 3D ochranianego obiektu. Obiekt 
powinien być umieszczony w odległości od 2,18 mm do 2,62 mm od czujnika. Najlepsze dopasowanie 
czujnika do ochranianego obiektu uzyskano w odległości równej 2,40 mm. Z tego względu obudowę 
czujnika zaprojektowano tak, by mógł być dosunięty od wewnętrznej strony do ramy obrazu i przymo-
cowany do ściany (dzięki temu jest niewidoczny dla zwiedzającego) lub by możliwa była obserwacja 
podstawy ochranianego obiektu lub tyłu eksponatu. Wówczas czujnik zintegrowany jest z prezenterem 
(podstawką eksponatu). Układ ADNS-9800 wykrywa ruch obiektu o prędkości maksymalnej 4 m/s, 
z przyspieszeniem dochodzącym do 30 g. 

Widok sensora (a), stacja badawcza (b), ADNS-9800 zastosowanie sensora (c)

Obraz pozyskany z sensora myszy optycznej pracującej w paśmie podczerwieni: ADNS-2610 (a), ADNS-3080 (b), ADNS-5020 (c)

Widok sensora z optyką: ADNS-9800 (a), ADNS-3080 (b), ADNS-5020 i ADuC841 (c)
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LASERY W KONSERWACJI ZABYTKÓW

Laser jako narzędzie w konserwacji zabytków został wykorzystany w Polsce po raz pierwszy w 1997 r. 
podczas konserwacji Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Od tego czasu pracownicy Wojskowej 
Akademii Technicznej we współpracy z konserwatorami 
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zastosowali 
lasery przy konserwacji wielu obiektów w kraju i za 
granicą. Spośród najważniejszych krajowych realiza-
cji należy wymienić kaplicę Zygmuntowską i ołtarz 
Wita Stwosza w Krakowie. Wśród prac zagranicznych 
to przede wszystkim nagrobek Juliusza Słowackiego 
w Paryżu, rzeźba św. Błażeja patrona Dubrownika  
i próby czyszczenia w katedrze Notre Dame w Paryżu. 
Oprócz obiektów kamiennych laser wykorzystywany 
był z powodzeniem do czyszczenia mniejszych dzieł 
sztuki, wykonanych z metalu, kości, drewna, gipsu, 
papieru i tkanin.




