МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет № 4
Кафедра кібербезпеки

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ №10
з дисципліни «Технічні засоби охорони об`єктів»

за темою: «ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І СИСТЕМИ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ».

Галузь знань

1701 – інформаційна безпека

Напрям підготовки

6.170102 Системи технічного захисту інформації

Ступень вищої освіти

бакалавр

м. Харків
2016 рік

Текст лекції з дисципліни «Технічні засоби охорони об`єктів» складено
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за
напрямом підготовки 6.170102 – Системи технічного захисту інформації.
Час проведення – 2 години
СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету № 4
ХНУВС
_______________ Протокол № ____
(дата, місяць, рік )

_______________ Протокол № ____
(дата, місяць, рік )

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
_______________ Протокол № ____
(дата, місяць, рік )

(підпис)

(П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри кібербезпеки
факультету № 4 ХНУВС
_______________ Протокол № ____
(дата, місяць, рік )

____________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)

____________ ________________

____________ ________________
(підпис)

(П.І.Б.)

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Кобзев І.В., доцент кафедри інформаційної та економічної безпеки
ННІПФПКМ ХНУВС, к.т.н., доцент
Хорошайло Ю.Є., професор кафедри проектування та експлуатації
електронних апаратів ХНУРЕ, к.т.н., доцент
РОЗРОБНИК: Світличний В.А. – Харків:
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016 р.

© Світличний В.А. 2016
© Харківський національний університет внутрішніх справ

Лекція №10 ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
План лекції
Вступ
1. Конструктивні особливості та характеристики сучасних відеокамер
2. Комутаційні пристрої
3. Пристрій відображення
Література:
Основна:
1. Світличний В.А. Тексти лекцій з дисципліни «Технічні засоби охорони
об`єктів». Харків: ХНУВС, 2015. (Електронний варіант).
2. Дамьяновски В. CCTV. Библия охранного телевидения: пер. с англ. [Текст]: /
В. Дамьяновски. — М.: Ай-Эс-Эс Пресс, 2006.
3. Волхонский В.В. Телевизионные системы наблюдения / В.В. Волхонский. —
СПб.: Экополис и культура, 2005.
Додаткова:
4. Виноградов Ю.А. Охранная техника [Текст]: / Ю.А.Виноградов. – М.:
СОЛОН-ПРЕСС, 2008.
5. Дворский М.Н. Техническая безопасность объектов предпринимательства
І том [Текст]: / М.Н.Дворский, С.Н.Палатченко. – К.: А-ДЕПТ, 2006.
Вступ
Найбільше застосування знаходять "замкнуті телевізійні системи"
(CCTV-Closed Circuit TeleVision) що інакше називаються відеосистемами.
Основними елементами таких систем є:
 відеокамери;
 комутаційні пристрої;
 пристрої відображення (монітори);
 пристрої документування;
 лінії передачі відеосигналу.
Розглянемо перераховані елементи більш докладно.
1. КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ
СУЧАСНИХ ВІДЕОКАМЕР
Відеокамера.
Головною частиною відеокамери, що визначає близько 50 % її вартості є
світлочутливий сенсор, часто його називають матрицею камери. На зорі
розвитку телевізійної та відеотехніки в якості сенсора використовувалися
пристрої, що називаються відіконами (рис. 1). Відікони володіють хорошими
експлуатаційними характеристиками і невисокою вартістю. До безперечних
переваг можна віднести електронне регулювання в широкому діапазоні
інтенсивності світла. Однак при цьому є істотний недолік - обмежений ресурс
роботи, що є однією з причин, по якій вони не набули поширення в складних
системах і зараз вже не застосовуються.

Рис. 1. Перетворення оптичного зображення в електричний сигнал у відіконі.

У сучасних відеокамерах застосовуються принципово інші сенсори (далі
будемо їх називати світлочутливими матрицями або просто матрицями).
Матриці в порівнянні з електронно-променевими трубками відіконів володіють
значними перевагами, а саме: високою надійністю, малими габаритами, можуть
працювати в умовах низької освітленості, мають незначне споживання
електроенергії, не сприйнятливі до магнітних і електричних полів, не мають
геометричних спотворень.
Матриці бувають двох типів:
 прилади із зарядовим зв'язком (ПЗЗ або CCD скор. від Charge
Coupled Device);
 металоокисні (CMOS).
ПЗЗ-матриця складається з безлічі чутливих до світла елементів, які
називають фотоелементами. Кожен з них перетворює світло в електричний
заряд. Потім відбувається зчитування аналогового значення заряду з усіх
фотоелементів. У ПЗЗ-матриці перетворення електричного заряду з кожного
фотоелемента в цифрову форму відбувається за допомогою аналоговоцифрового перетворювача (АЦП). Для спрощення будемо вважати фотоелемент
одним пікселем. ПЗЗ-матриці формують високоякісні, малозашумлені
зображення.
CMOS-пристрої використовують для передачі сигналу більш придатну
для обробки форму. У них можливе безпосереднє визначення цифрового
значення освітленості від кожного окремого пікселя.
CMOS-пристрої, навпаки, більш схильні до колірного
шуму. Особливості використовуваної в них технології
вимагають наявності в безпосередній близькості від пікселя
декількох
фототранзисторів.
Фототранзистор
транзистор (зазвичай біполярний тобто має структуру не
npn або pnp а два pn-переходи), в якому управління
Рис.2. Схема
колекторним струмом здійснюється на основі внутрішнього
фототранзистора.
фотоефекту.
Застосовується
як
фотоелектричний
перетворювач і одночасно підсилювач електричних сигналів.
У результаті частина світла втрачається на площі фототранзисторів, чим і
можна пояснити дещо меншу світлочутливість CMOS-матриць. Однак
енергоспоживання CMOS-пристроїв майже в 100 разів менше, ніж у
конкуруючої технології. ПЗЗ-матриці виробляються та використовуються

порівняно давно, вони дозволяють одержувати високоякісні зображення з
великою роздільною здатністю. CMOS-пристрої майже завжди мають меншу
розрізняльну здатність, меншу чутливість і, в цілому, видають відеосигнал
набагато гіршої якості. У табл.1. наведено переваги і недоліки ПЗЗ і CMOS
матриць.
Таблиця 1 – Переваги і недоліки ПЗЗ і CMOS матриць
ПЗЗ матриця
переваги 1.Низький рівень шумів.
2.Високий коефіцієнт заповнення
пікселів (близько 100%).
3. Висока ефективність (відношення
числа зареєстрованих фотонів до їх
загального числа, що потрапили на
світлочутливу область матриці, для
ПЗС - 95%).
4. Високий динамічний діапазон
(чутливість).

CMOS матриця
1.Висока швидкодія (до 500 кадрів / с).
2. Низьке енергоспоживання (майже в
100 разів в порівнянні з ПЗЗ).
3. Дешевше і простіше у виробництві.
4. Перспективність технології (на тому
ж кристалі в принципі нічого не варто
реалізувати всі необхідні додаткові
схеми: аналого-цифрові перетворювачі,
процесор, пам'ять, отримавши, таким
чином, закінчену цифрову камеру на
одному кристалі).
недоліки 1.Складний принцип зчитування 1. Низький коефіцієнт заповнення
сигналу, а отже і технологія.
пікселів, що знижує чутливість
2.Високий рівень енергоспоживання (ефективна поверхня пікселя ~ 75%,
(до 2-5Вт).
решту займають транзистори).
3. Висока вартість виробництва.
2.
Високий
рівень
шуму
(він
обумовлений так званими темповими
струмами - навіть за відсутності
освітлення через фотодіод тече досить
значний струм) боротьба з яким
ускладнює і здорожує технологію.
3. Невисокий динамічний діапазон.

Однак цифрові технології розвиваються стрімко, і цілком можливо, що
незабаром технології CMOS має належати пріоритет на ринку якісних
відеокамер, принаймні, південно-східні виробники активно над цим працюють.
Самі якісні камери за допомогою спеціальних фільтрів - роздільників
проектують зображення в різних частинах спектра на три різні матриці.
Однакове, але хроматично різне зображення формується на всіх трьох
матрицях.
Головною перевагою такої системи є якість одержуваного кольорового
зображення, (особливо це проявляється при зйомці об'єкта освітленого різними
типами джерел світла). Недоліком є вартість відеокамери.
Більш поширені одноматричні ПЗС системи. Спосіб визначення кольору
зображення полягає в розміщенні світлофільтрів в деякій послідовності
безпосередньо перед пікселями матриці. Інформація про три основні кольори
формується одночасно.
Найбільш поширеною схемою розміщення пікселів, що відповідає за
кольоровість відеосигналу на екрані монітора, є чергування рядів червоних і
зелених з рядами з синіх і зелених. Причому кількість пікселів різних кольорів
неоднакова. Наприклад, зелених на матриці в два рази більше, ніж синіх і
червоних. Кількість синіх і червоних однакова. Пояснюється це тим, що наші
очі неоднаково чутливі до різних кольорів.

Однак не всі пікселі, присутні на поверхні матриці, задіяні в процесі
отримання відеосигналу. Деяка їх частина використовується в технічних цілях
або не задіяна взагалі. Розрізняють ефективну і повну, тобто загальну (number
of total pixels) кількість пікселів світлочутливих матриць.
Під повним значенням розуміють суму всіх присутніх на матриці
світлочутливих осередків. За ефективну кількість пікселів приймають саме ту
кількість осередків, яку буде відображено на екрані.
Кількість ефективних пікселів - практично важлива характеристика для
споживача. Чим більше число пікселів, тим більш якісне і чітке виходить
зображення. Розмір матриці описується параметром, званим "формат". Формат
- це діагональний розмір трубки відікона, еквівалентний цій матриці. Він
вимірюється в дюймах і приймає значення: 1, "2/3", 1/2", 1/3", 1/4", 1/8".
Матриці великого формату 1, "2/3" практично перестали випускатися, оскільки
камери на їх основі виходять дуже громіздкими і дорогими. На основі матриць
формату "1/8 "ряд фірм випустили надмініатюрні відеокамери.
Для отримання кольорового зображення перед осередками формуються
мікрофільтри основних кольорів R, G, B (очевидно, що для кольорових
відеокамер кількість результуючих клітинок буде в 3 рази менше, ніж у чорнобілих відеокамер, а чутливість нижче). До речі, дискретна структура ПЗСматриці є передумовою для створення сучасних цифрових відеокамер, що
дозволяє їх використовувати, наприклад, в комп'ютерних мережах; на виході
таких відеокамер формується цифровий код (на відміну від більшості існуючих
у цей час відеокамер, на виході яких є стандартний аналоговий відеосигнал з
амплітудою 1 В). Не слід плутати цифрову відеокамеру і відеокамеру з
цифровою обробкою сигналу (DSP).
Основною характеристикою відеокамер є роздільна здатність, або дозвіл.
Дозвіл вимірюється в телевізійних лініях на екрані телевізора і залежить не
тільки від кількості пікселів на матриці, але від параметрів електронної схеми
камери. Дозвіл визначається як кількість переходів від чорного до білого або
назад, які можуть бути передані камерою. Тому одиниця вимірювання
роздільної здатності називається телевізійної лінією (ТВЛ). Дозвіл у всіх камер
по вертикалі (крім камер поганої якості) однаковий, бо обмежений телевізійним
стандартом - 625 рядків телевізійної розгортки. Основна відмінність камер
полягає у розв'язанні по горизонталі - саме воно зазвичай вказується в
технічних описах.
Для побутових камер ПЗЗ дозволу в 300-450 ТВЛ цілком достатньо, а для
спеціальних застосувань бажано досягнення величини 600-700 ТВЛ і навіть
вище. Такі камери дозволяють чітко бачити дрібні деталі зображення (номери
машин, обличчя людей тощо).
Дозвіл кольорових камер дещо гірший, ніж чорно-білих: не менш
важливим параметром телекамери є чутливість, під якою розуміють мінімальну
освітленість на об'єкті, що забезпечує можливість розрізняти границю переходу
від чорного кольору до білого. На практиці камери вибираються в залежності
від освітленості об'єкта, яка, як правило, відома заздалегідь.
Більшість сучасних чорно-білих камер мають чутливістю в межах від 0,01
до 1,0 люкс, що відповідає інтервалам освітленості від ясної ночі до неповного
місяця і сутінків. Середнє ж значення становить 0,2-1,0 лк, а кращі зразки камер

можуть досягати величини мінімальної робочої освітленості в 0,05 лк. Як
правило, сучасні камери мають автоматичне регулювання діафрагми об'єктива,
що дозволяє працювати в широкому діапазоні освітленості від 0,2 до 100000 лк.
У порівнянні з людським оком чутливість чорно-білих камер істотно
зрушена в інфрачервону область, що дає можливість при недостатній
освітленості використовувати спеціальні вбудовані інфрачервоні світлодіоди
або зовнішні інфрачервоні прожектори.
Унікальними властивостями володіють надчутливі камери, що
представляють собою поєднання звичайної камери і приладу нічного бачення.
Їх чутливість у 100-10000 разів вище звичайних. Слід зазначити, що таку
камеру не слід включати вдень, щоб уникнути вигоряння катода ЕОП, а під час
роботи її необхідно регулярно трохи повертати, щоб виключити "випалювання"
зображення. З цією метою застосовуються спеціальні двокоординатні пристрої
керування, які забезпечують постійне переміщення камери вверх-вниз/влівовправо.
Як правило, освітленість на контрольованому об'єкті протягом доби
зазнає істотних змін. Тому сучасні камери мають автоматичний електронний
затвор або автоматичне регулювання діафрагми об'єктива, що дозволяють їй
працювати в широкому діапазоні освітленості від 0,2 до 100 тис. лк.
Автоматичний електронний затвор є аналогом витримки фотоапарата,
при цьому швидкість перемикання затвора може досягати 1 / 100 000 с.
Об'єктиви з автоматичною діафрагмою підтримують освітленість матриці
на постійному рівні, що досягається зміною величини вхідного отвору.
Діафрагма об'єктиву при високій освітленості звужується, пропускаючи менше
світла, а при низькій освітленості - розширюється. Це дозволяє отримати сигнал
від відеокамери з хорошою контрастністю, без засвічення і затемнення. Такі
об'єктиви ідеально підходять для систем вуличного спостереження.
Високочутливі камери разом з об'єктивами без діафрагми рекомендується
використовувати тільки всередині приміщень, тому що потужності
електронного затвора недостатньо, щоб зменшити кількість сонячного світла.
Необхідно підкреслити, що правильний вибір об'єктиву є найважливішою
умовою ефективної роботи відеокамери. Дешеві малогабаритні камери мають
вбудовані об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, що забезпечує
простоту їх обслуговування. Дорогі камери зазвичай поставляються без
об'єктиву, а об'єктив вибирається залежно від конкретних умов експлуатації:
від території, яку необхідно оглядати; від того, наскільки дрібні деталі
зображення потрібно розрізняти і як компенсувати зміни освітленості.
Фокусна відстань - відстань від оптичного центру об'єктиву до головного
фокуса об'єктива (фокальної площини, де розташована матриця). У системах
відеоспостереження, як правило, застосовують об'єктиви з відстанню від 2,8 мм
(ширококутні об'єктиви) до 12 мм (вузькоспрямовані об'єктиви).
Фокусна відстань визначає кут огляду камери: чим воно менше, тим
більше кут огляду. У залежності від поставлених завдань застосовують
об'єктиви з кутом огляду від декількох градусів (для концентрації уваги на
віддаленому об'єкті) до 180 градусів (для огляду великої території).
Ширококутні об'єктиви зазвичай вносять суттєві викривлення в зображення.

За типом управління діафрагмою об'єктиви поділяються на об'єктиви з
ручною і з автоматичною діафрагмою, які, у свою чергу, бувають двох типів: з
"прямим приводом" і "відеоприводом". Другі містять в собі автоматику, яка в
залежності від відеосигналу управляє діафрагмою.
Об'єктиви першого типу автоматики в собі не містять, а двигуном, що
закриває і відкриває діафрагму, управляє постійна напруга, яка подається з
телекамери. У результаті габарити об'єктива істотно зменшуються, що дуже
важливо для мініатюризації телекамер.
CCTV оптика комплектуються, як правило, тільки скляними лінзами з
застосуванням запатентованих технологій багатошарового просвітлюючого
покриття лінз.
Для обмеження світлового потоку в інфрачервоному діапазоні багато
об'єктивів мають режекторний фільтр, який запобігає їх розфокосуванню при
зміні освітленості, забезпечуючи якісну передачу кольору картинки, що
формується відеокамерою.
Для забезпечення стабільної роботи відеокамер CCTV при надмірній
освітленості на об'єкті відеоспостереження, об'єктиви з автоматичним
регулюванням діафрагми оснащують ND-фільтром. ND фільтр - фільтр з
центральною плямою, яка збільшує максимальне значення світлосили. Ці
фільтри більш темні в центрі і прозорі по краях. При відкритій діафрагмі вони
практично не мають жодного впливу, проте допомагають послабити
надлишок світла, коли діафрагма прикрита.
В останніх моделях багатьох об'єктивів цих виробників застосовані
технології компенсації температурних деформацій, що приводять до падіння
роздільної здатності.
Основні типи оптичних пристроїв для установки на відеокамери CCTV:
 об'єктиви з фіксованою діафрагмою - встановлюють на відеокамери з
електронним затвором, здійснюють відеоспостереження усередині
приміщень з малозмінюючою освітленістю;
 об'єктиви з автодіафрагмою встановлюють на вуличні відеокамери
спостереження, що працюють в умовах постійно мінливої освітленості;
 варіофокальні об'єктиви (варіооб'ективи) - це об'єктиви, фокусну відстань
яких можна коригувати вручну. Вони випускаються в модифікаціях з
ручною і автодіафрагмою і незамінні, коли кут
огляду має бути встановлений максимально
точно.
 трансфокатори або об'єктиви зі сервокеруючою
фокусною відстанню, дозволяють багаторазово
збільшувати зображення і розглядати дрібні
деталі віддалених об'єктів. Трансфокатори
встановлюють,
як
правило,
на
вуличні
відеокамери, розміщені на поворотних пристроях;
Рис. 3 Відеокамера з
 Pin-hole - об'єктиви з винесеною зіницею. Їх
об’єктивом типу Pinhole.
встановлюють на приховані відеокамери системи
прихованого відеоспостереження. Діаметр винесеної зіниці від
декількох часток мм до 4 мм.

У Pin-hole об'єктиві зменшення отвору вхідної зіниці або розташування у
його площині будь-яких загороджуючих предметів (сіток, щілин тощо) не
призводить до зменшення кута поля зору об'єктиву і використовуваної
телекамери, а лише знижує світлосилу, як у звичайних об'єктивах при закритті
діафрагми. При цьому на реальних об'єктивах (рис. 3) винесення зіниці
здійснюється звичайно на 0,5-5 мм залежно від довжини фокусної відстані
конкретного об'єктива.
2. КОМУТАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ.
Основними елементами відеосистем є:
 відеокамери;
 комутаційні пристрої;
 пристрої відображення (монітори);
 пристрої документування;
 лінії передачі відеосигналу.
Комутаційні пристрої відеосистем спостереження включають в себе ряд
приладів:
 відеокомутатори;
 квадратори;
 мультиплексори;
 матричні комутатори.
У невеликих системах (2-3 камери), де не потрібно постійно стежити за
всіма камерами, застосовують відеокомутатори, які забезпечують управління
виведенням зображень від різних камер на один монітор. Вони прості у
використанні, надійні, дешеві і не погіршують якість зображення. Раніше
процес перемикання камер на монітор здійснювався оператором вручну, а зараз
він автоматизований. Через задані проміжки часу (від 1 до 90 секунд) всі
камери по черзі автоматично підключаються до монітора, і оператор
послідовно переглядає зображення, що з них передається.
Сучасні відеокомутатори мають "Alarm" ("Тривога") - входи, до яких
підключаються датчики сигналізації, що подають при спрацьовуванні сигнал
тривоги. При надходженні такого сигналу на відеокомутатор він автоматично
перемикає "тривожну" камеру на монітор.
Квадратори (рис. 4) служать для одночасного перегляду оператором
зображень, що надходять з чотирьох відеокамер, на одному моніторі (рис. 4).

Рис.4. Монітор системи спостереження і квадратор.

При цьому екран поділяється на 4 частини і в кожну частину видається
зображення в режимі реального часу з камери, підключеної до відповідного
відеовходу. У режимі відеозапису картинка записується одночасно з усіх камер.
Проте якість запису (через те, що зображення від кожної камери займає лише
чверть кадру) менш чітке і не завжди дозволяє розгледіти окремі деталі.
Більшість моделей квадраторів містять вбудовані послідовні перемикачі
(світчери) і "Alarm''-вхід, а деякі мають можливість більш ефективно
використовувати площу екрана, розміщуючи зображення від інших камер у
"нецікавих" ділянках. Це досягається за рахунок функції PIP ("кадр в кадрі")
або SPLIT, коли можна одночасно виводити на екран будь-яку кількість
задіяних камер.
Мультиплексори - це пристрої, що дозволяють забезпечити якісний запис
зображення на відеомагнітофон з декількох телевізійних камер (до 16),
розташованих в різних місцях спостережуваного об'єкта (рис. 5).

Рис. 5 Мультиплексор Pelco MX4016CS MULTIPLEXER
і структурна схема мультиплексора

Це досягається завдяки послідовному запису кожного кадру з усіх камер
(наприклад, записується кадр першої камери, другої камери і т.д.; потім знову
кадр першої камери, кадр другий і т.д.). При записі кадри пишуться на
відеомагнітофон цілком без погіршення якості. Тому мультиплексор незамінний
при записі великої кількості камер на один відеомагнітофон.
За допомогою мультиплексора зручно переглядати з відеомагнітофона
раніше зроблений запис. У режимі відтворення можна виводити запис з однієї
камери, ігноруючи всі інші, або видавати на монітор зображення з усіх камер у
вигляді мультикартини. Використовуючи мультикартину, за 3 години оператор

переглядає все, що записано з 16 камер за добу роботи, що істотно полегшує
роботу і економить час.
Однак при виведенні на монітор мультикартини рух об'єктів
спостереження на екрані виходить дискретним, "смикається", так як при
цифровій обробці мультиплексор втрачає частину інформації.
Мультиплексори - це пристрої призначені для роботи у складі системи
відеоспостереження. Класичні мультиплексори виконують мультиплексування
(перемикання) за часом вхідних на них відеосигналів з декількох камер
відеоспостереження і формують два типи вихідних відеосигналів: один - для
перегляду на моніторі відеоспостереження, інший - для запису на
відеомагнітофон (відеорекордер).
Відеосигнали, що поступають з виходу мультиплексора на відеомонітор,
одночасно формують на його екрані зображення з усіх відеокамер. Так, якщо до
мультиплексора підключено 16 відеокамер, то на екрані відеомонітора
відображатимуться відеозображення з кожної відеокамери, по одному в
кожному з 16 вікон. У той же час оператор може вибрати будь-яку відеокамеру
для повноекранного відображення її відеоінформації на відеомоніторі.
Одночасно з цим, на виході мультиплексора, підключеного до
відеомагнітофона, формуються розділені за часом мультиплексованих
відеосигнали зі всіх відеокамер, вибраних для запису. У цьому випадку
принцип роботи мультиплексора аналогічний принципу роботи послідовного
комутатора. При цьому мультиплексор обробляє відеосигнали таким чином, що
кожен наступний кадр, що посилається на відеомагнітофон або пристрій
цифрового запису, виходить від наступної, як правило, по порядку підключеної
до нього відеокамери. Мультиплексори, що дозволяють або проводити обробку
відеозображень (мультиплексування) для запису на відеомагнітофон, або
переглядати зображення підключених відеокамер, отримали назву симплексних
відеомультиплексорів.
Дуплексні мультиплексори
Архітектура і принцип роботи симплексного мультиплексора не
дозволяють йому виконувати одночасно дві вищеперелічені функції. Одночасне
виконання цих завдань реалізують дуплексні мультиплексори, що
представляють собою два мультиплексора в одному корпусі. Один
мультиплексор призначений для запису відеоінформації на відеомагнітофон або
пристрій цифрового запису, а інший - для відтворення на відеомоніторі
"живого" відео або раніше зроблених відеозаписів.
Триплексні мультиплексори
Для того, щоб одночасно проводити запис відеоінформації, а також
переглядати на одному моніторі відеоспостереження комбінацію з "живого"
відео і зроблених раніше відеозаписів, застосовуються триплексні
мультиплексори.
Синхронізація кадрів в мультиплексорі
Отримуючи на відеовході сигнали від різних відеокамер, мультиплексор
має вибудувати в часі ланцюжок по одному кадру від кожної відеокамери в
заданому порядку. Усі вхідні відеосигнали обробляються в мультиплексорі
цифровим сигнальним процесором і синхронізуються ним у єдину
послідовність кадрів. З огляду на те, що сигнали від різних відеокамер можуть

приходити на мультиплексор неодночасно, кадри, мають затримку щодо
оброблюваного сигналу, можуть бути процесором пропущені. Тому досить
часто в мультиплексори встановлюють два процесори синхронізації сигналів на
парні і непарні кадри, в результаті чого виробляється цифрове запам'ятовування
і правильна їх синхронізація без перепусток.
Мережеві мультиплексори
В даний час виготовляються мультиплексори, які можуть підключатися
до LAN/WAN мереж. Так мультиплексори мають мережні карти і можуть
працювати в локальній мережі при одночасному підключенні до нього
декількох
операторів
системи
відеоспостереження.
Крім
цього,
використовуючи комп'ютер і мультиплексори, оператор може дистанційно
керувати налаштуваннями відеокамер, встановлених на поворотні пристрої, і
самими пристроями. Дуплексні мультиплексори також можуть працювати в
комп'ютерній мережі, дозволяючи переглядати записані кадри на звичайному
комп'ютері, що працює в цій же мережі.
Відеорекордери і мережеві відеореєстратори - мультиплексори
В
останні
роки
багато
виробників
відеомагнітофонів
для
відеоспостереження почали встановлювати в один корпус з відеомагнітофоном
і мультиплексори. Таке поєднання в єдиному корпусі мультиплексора і
відеореєстратора дозволяючи користувачам не тільки скоротити число блоків у
стійці системи відеоспостереження, але і підвищити надійність всієї системи за
рахунок виключення кабельних з'єднань між мультиплексором і
відеореєстратором.
Додаткові функціональні можливості мультиплексорів
Деякі мультиплексори можуть мати додаткові функціональні можливості,
такі як "заморожування" кадру, контроль зникнення відеосигналу, цифрове
збільшення зображення, балансування яскравості зображень мультикартини.
Багато мультиплексорів мають вбудований детектор руху з настроюваною
чутливістю. При появі активності в зоні відеоспостереження та спрацьовування
детектора руху, зображення з відповідної відеокамери буде автоматично
переключено в повноекранний режим перегляду на відеомоніторі. Під час
запису на відеомагнітофон кадри від цієї камери отримують підвищений
пріоритет і записуються частіше, ніж від інших відеокамер.
Для спостереження в режимі реального часу краще використовувати
матричний комутатор.
Матричні комутатори призначені для управління складною системою
спостереження (більше 16 камер), що включає в себе велику кількість
різноманітного обладнання. Вони дозволяють позбавити пульт управління від
зайвої кількості апаратури і спростити роботу з великим обсягом
відеоінформації.
За допомогою матричних комутаторів можна побудувати гнучку і легко
нарощувану систему охорони, в яку входять не тільки системи
телеспостереження, а й системи сигналізації та контролю доступу.
Всі комутатори можна розділити на три класи:
 комутатори для малих систем;
 комутатори для середніх систем;

 комутатори, що дозволяють будувати сателітні з'єднання.
Всі матричні комутатори дозволяють програмувати послідовність
виведення відеосигналів на монітори з можливістю завдання індивідуального
часу і певного порядку дій поворотних пристроїв і трансфокаторів.
Деякі моделі можуть працювати в так званому залповому режимі, коли на
вибрану групу моніторів автоматично перемикаються індивідуально задані
послідовності, а використання спеціального програмного забезпечення
дозволяє прив'язати вмикання "залпу" до певного часу. Наприклад, у музеї
можна задати програму послідовного виводу на монітори сигналу з усіх
відеокамер, щоб після закінчення роботи оглянути всі приміщення на предмет
наявності сторонніх.
3. ПРИСТРОЇ ВІДОБРАЖЕННЯ
Монітор є основним елементом системи і саме від нього залежить, в яких
умовах оператор буде працювати, які деталі зображення на екрані він побачить,
яких труднощів, пов'язаних зі сприйняттям інформації, він зможе уникнути.
Основними характеристиками моніторів є розмір екрану по діагоналі (як
правило, від 17 до 61 см) і роздільна здатність, обумовлена центром екрана (від
200 до 1000 ТБЛ). Щоб виводити сигнал з телекамери без втрати якості,
роздільна здатність монітора повинна бути досить високою (не менше 600 ТБЛ
для чорно-білого зображення). Крім розміру екрана істотний вплив на
сприйняття картинки має і те, наскільки екран чорний (від цього залежить
контрастність) і плоский (вище природність, ширше кут огляду і менше
відблисків).
Для виводу зображення в повноекранному режимі зазвичай
використовуються монітори з невеликим екраном (5", 9", 12"), які зручні для
компактного розміщення в стійці. Для перегляду мультикартинки (одночасне
виведення зображення від декількох телекамер) бажано застосовувати монітори
14", 17", 21" та більше.
Для налаштування відеосистеми призначені спеціальні портативні моделі
моніторів, які легко вміщуються в руці і живляться від батарейок.
Контрольні питання:
1. Загальне призначення й функціональний склад "замкнутих телевізійних
систем" (CCTV- Closed Cіrcuіt TeleVіsіon).
2. Конструктивні особливості відіконів.
3. Типи світлочутливих матриць, особливості перетворення сигналу.
4. Переваги та недоліки світлочутливих матриць CCD і CMOS типів.
5. Ефективна й повна кількість пікселів світлочутливої матриці.
6. Процес формування кольорового зображення в системах охоронного
спостереження.
7. Що означає поняття роздільна здатність відеокамери?
8. Що розуміють під чутливістю відеокамери?
9. Основні характеристики об'єктивів відеокамер.
10. Призначення ND-фільтра.
11. Особливості Pіn-hole об'єктивів.

12. .Яке устаткування відноситься до комутаційних пристроїв передачі
відеосигналу?
13. Призначення й особливості квадраторів відеосигналу.
14. Призначення й особливості дуплексних мультиплексорів.
15. Призначення й особливості триплексних мультиплексорів.
16. Призначення й особливості мережних мультиплексорів, мережних
відеореєстраторів і відеорекордерів.
17. У яких випадках застосовуються матричні комутатори?
18. Основні характеристики пристроїв відображення відеосигналу.

