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1. ПРИСТРОЇ ДОКУМЕНТУВАННЯ
Як пристрій документування інформації, що надходить від відеокамер,
застосовується пристрій реєстрації відеосигналів - спецвідеомагнітофон, який
дозволяє вести зйомку подій (до 40 діб).
Спецвідеомагнітофон для систем відеоспостереження та охоронного
телебачення (CCTV) відрізняються від звичайних побутових магнітофонів тим,
що вони здійснюють спеціальне ущільнення відеоінформації з метою значного
(у десятки і сотні разів) збільшення тривалості запису. Така тривалість запису
стає можливою завдяки тому, що магнітофон пише не всі кадри, а, наприклад, в
режимі 48-годинного запису пишеться тільки кожен 16 кадр. Причому при
відтворенні запису дискретність практично не помітна, а інформація не
втрачається. У залежності від способу ущільнення всі спецвідеомагнітофони
поділяються на магнітофони RealTime і Time Lapse.
Як правило, в відеосистемах, що здійснюють охорону об'єкта, при
виникненні тривоги сигнал з тривожної камери надходить на "Alarm''-вхід.
Відеомагнітофон, підключений до цього гнізда, автоматично переходить у
режим запису і фіксує події, що відбуваються в реальному часі.
Для запису аналогової відеоінформації використовуються різні формати,
які відрізняються шириною використовуваної відеоплівки та частотними
характеристиками записуваного відеосигналу. Роздруківка кадрів відеозапису
здійснюється на відеопринтері. Цифровий відеозапис має вищу роздільну
здатність, ніж аналоговий у відеомагнітофонів, відеокадри в цифровому вигляді
зручніше зберігати і обробляти, а надійність цифрової техніки значно вища.
Обов'язковим додатковим пристроєм до відеозаписуючої апаратури є
генератор часу події, за допомогою якого на кожному кадрі відображаються
поточна дата й час доби.

2. ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ ВІДЕОСИГНАЛУ
У більшості систем відеоспостереження виникає необхідність передачі
відеоінформації від телекамер до обладнання встановленого на постах охорони
- моніторів, мультиплексорів, комутаторів, квадраторів, відеомагнітофонів та
інших пристроїв системи відеоспостереження. При цьому відстань, на яку
здійснюється передача відеосигналу, може складати від десятків метрів до
десятків кілометрів.

Рис 1. Зовнішній вигляд кабелів «Звита пара», коаксіальний
і волоконно-оптичний

Оскільки передача відеосигналу по коаксіальному кабелю без його
підсилення може здійснюватися на відстань не більше 300 м, системи передачі
відеосигналу включають в себе передавальні пристрої, з'єднані з телекамерами,
приймальні пристрої, що приймають відеосигнал і передають його на апаратуру
поста охорони, а при необхідності - на підсилювачі відеосигналу та лінії
зв'язку. Крім цього, в системі відеоспостереження може здійснюватися як
передача відеосигналу, так і аудіосигналу і даних управління функціями оптики
і поворотного пристрою телекамери - фокусом, діафрагмою, поворотом,
нахилом, масштабуванням тощо.
В даний час в системах відеоспостереження використовуються (рис. 6)
кілька основних способів передачі відеосигналу:
 передача відеосигналу по коаксіальному кабелю;
 передача відеосигналу по кабелю "звита пара";
 передача відеосигналу по волоконно-оптичному кабелю.
Передача відеосигналу на відстань до 300 м
На сьогоднішній день в системах відеоспостереження найбільшого
поширення набула передача відеосигналу по коаксіальному кабелю. Це
надійний і недорогий спосіб передачі, проте, він має свої недоліки. При
передачі відеосигналу на відстань понад 300 м якість відеосигналу
погіршується - відбувається втрата рівня сигналу, можуть виникати частотні
спотворення, які призводять до зниження чіткості зображення. Щоб уникнути
цього, необхідно через кожні 250-300 м установлювати підсилювачі
відеосигналу. У свою чергу підсилювачі відеосигналу вимагають підведення
електроживлення до місця установки і знижують співвідношення сигнал/шум,

що також позначається на якості відеосигналу. (Для підвищення відношення
сигнал/шум підсилювачі відеосигналу бажано розташовувати якомога ближче
до телекамери). З цієї причини фахівці рекомендують використовувати
коаксіальний кабель на коротких лініях - до 300 м і за відсутності
електромагнітних завад. Тоді передача відеосигналу здійснюється практично з
вихідною якістю.
Передача відеосигналу на відстань до 1,5 км
За останні роки в системах відеоспостереження стали частіше
використовуватися технології і пристрої передачі відеосигналу по кабелю типу
"звита пара". При використанні витої пари можлива передача відеосигналу на
відстань до 1,5 км без суттєвого викривлення відеосигналу. При цьому не
потрібно встановлювати підсилювачі відеосигналу. Крім того, обладнання, що
використовує виту пару, симетризує відеосигнал, забезпечуючи стійкість до
перешкод, створюваним зовнішніми джерелами. Спеціальний передавач
забезпечує перетворення і передачу несиметричного сигналу, переданого по
коаксіальному кабелю від телекамери, до симетричного, що передається по
звитій парі. А приймач, відповідно, перетворює симетричний сигнал до
несиметричного, для передачі до обладнання поста відеоспостереження.
Використання витої пари дозволяє проводити передачу різних сигналів відеосигналу, аудіо, управління, телефонії тощо. При цьому кількість
переданих по одному кабелю сигналів обмежується тільки числом кручених
пар в кабелі. Можливість використання вже наявних ліній зв'язку знижує
вартість системи відеоспостереження. У цілому, прокладка кабелю "звита пара"
обходиться істотно дешевше, ніж монтажні роботи з прокладання коаксіальних
або волоконно-оптичних ліній. Крім того, у разі обриву лінії, її можна легко
відновити - досить з'єднати провідники пар звичайним скручуванням.
Передача відеосигналу на десятки кілометрів
Усіх перерахованих вище недоліків позбавлені оптоволоконні системи
передачі відеосигналу. Волоконно-оптичні лінії таких систем стійкі до
електромагнітних і радіочастотних перешкод, забезпечують передачу
відеосигналу на відстань до десятків кілометрів без використання підсилювачів
відеосигналу і, особливо, ефективні для систем відеоспостереження
територіально-розподілених об'єктів. При цьому передача відеосигналу
здійснюється з високим дозволом і без втрати якості. Крім того, волоконнооптичні системи відрізняються високою пропускною здатністю і виключають
можливість несанкціонованого доступу до переданих відеосигналів та іншої
інформації. Зазвичай волоконно-оптичні системи передачі відеосигналу
включають передавачі відеосигналу, що здійснюють перетворення електричних
сигналів в оптичні, приймачі відеосигналу, що здійснюють зворотне
перетворення і саму волоконно-оптичну лінію передачі відеосигналу.
Незважаючи на те, що волоконно-оптичні системи досить дорогі, при
збільшенні дальності передачі відеосигналу вартість волоконно-оптичної
системи стає менше вартості системи з використанням коаксіального кабелю,
укомплектованої підсилювачами відеосигналу, коректорами частотних
спотворень та іншим обладнанням. Наприклад, передача відеосигналу від
кількох телекамер може здійснюватися по декількох коаксіальним кабелям з

кількома підсилювачами відеосигналу або по одному волоконно-оптичному
кабелю.
6. ВІДЕОДЕТЕКТОР РУХУ
Після розгляду класичних елементів системи необхідно відзначити, що
останнім часом на ринку систем охоронного відеоспостереження з'явився новий
клас приладів - відеодетектор руху (рис. 2), які за кордоном вже давно
використовують всі порівняно великі охоронні структури.

Рис. 2. Відеодетектор руху.

У нас вони застосовуються, як правило, на державних об'єктах особливої
важливості.
Основним призначенням детектора руху є підвищення ефективності
роботи системи спостереження і зниження впливу людського фактора.
Принцип дії детектора полягає у відстеженні всієї відеоінформації з камер, а в
разі виникнення нештатної ситуації - залучення уваги співробітника охорони і
автоматичному включенні пристрою документування на запис.
Відеодетектор дозволяє зменшити кількість використовуваних моніторів,
оскільки контролює ситуацію і в разі руху в зоні спостереження автоматично
видає "тривожне" зображення на екран.
Перші детектори руху, будучи аналоговими приладами, могли
відслідковувати тільки рівень яскравості і виявляти всі його зміни. Але це не
дозволяло створити надійні критерії, за якими детектори повинні видавати
тривогу, тому що навіть невелика зміна освітленості в приміщенні часом
викликала помилкове спрацьовування.
Сучасні цифрові відеодетектори аналізують зміни, що відбулися в
відеосигналі, є набагато ефективнішими, успішно застосовуються в системах

зовнішнього спостереження і активно витісняють аналогові. Кожен кадр
поступає з камер через певні проміжки часу, заноситься в пам'ять і замінюється
поточним. На основі параметрів, які задаються оператором, ці два кадри
порівнюються на наявність змін.
У переважній більшості цифрових детекторів формуються одна або
кілька зон спостереження, задаються розмір об'єкта і чутливість. У багатьох
моделях, крім цього, передбачені визначення напрямку руху та компенсація
спотворень, що вносяться перспективою. Як правило, для роботи в денні та
нічні години в детекторах задаються два різних набори параметрів. Детектори
руху, як правило, мають екранне меню, за допомогою якого оператор може
задавати будь-яку конфігурацію області спостереження.
При використанні детектора руху на вулиці з питань спостереження
виділяються дерева і висока трава, щоб запобігти помилковим
спрацьовуванням. При правильному підборі вони можуть відрізнити людину
від тварини, визначити напрямок переміщення об'єкта, не допустити
помилкової тривоги від снігу, дощу, вітру, що хитає листя або траву тощо.
Певні моделі дозволяють компенсувати спотворення, що вносяться
перспективою.
За допомогою відеодетектору можна визначити напрямок руху об'єкта:
зверху-вниз, знизу-вверх, справа-наліво і зліва-направо. Крім цього, є
можливість включати режим трасування, коли ділянки, на яких стався рух,
позначатимуться на моніторі білими крапками. Якщо на ділянці виявлення
рухається який-небудь об'єкт, то при включеному трасуванні за ним буде
рухатися білий шлейф, що показує траєкторію руху і привертає увагу
оператора.
Крім денного і нічного режимів роботи, в детекторах є так званий
музейний режим, при якому сигнал тривоги видається тільки при зміні
положення одного з об'єктів, узятих під охорону. Зони спостереження в цьому
режимі формуються під розміри картин та інших експонатів. До виходу тривоги
зазвичай підключається пристрій документування, який за сигналом від
детектора включається на запис і фіксує "тривожну" ситуацію. Можливо також
підключення детектора руху до системи контролю доступу, що дозволяє у разі
тривоги заблокувати електричні дверні замки, включити систему оповіщення
про подію і т.д.
Часто виникають ситуації, коли потрібно відстежити рух якогось об'єкта,
панорамно, тобто оглянути досить великий простір. Для цих цілей камери
встановлюють на поворотний пристрій з мініатюрними двигунами, які
управляються дистанційно зі спеціальних пультів або з клавіатури матричного
комутатора. Існують поворотні пристрої, що працюють тільки в горизонтальній
площині і більш складні, що забезпечують рух як в горизонтальній, так і у
вертикальній площинах.
Необхідно відзначити, що найбільш перспективним варіантом системи
відеоспостереження є такий варіант, коли її управління здійснюється за
допомогою комп'ютера. При цьому програма, що управляє системою
спостереження, повинна поєднувати простоту в роботі зі здатністю до
вирішення багатоцільових завдань.

Першочерговим завданням є централізація всіх операцій, які відносяться
до системи спостереження, а головними орієнтирами при створенні системи
комп'ютерного контролю є її адекватна реакція на події, що відбуваються і
можливість подальшого розширення.
ВИСНОВКИ.
У даній лекції розглянуто: конструктивні особливості та характеристики
сучасних відеокамер, пристрої комутації, відображення та документування,
лінії передачі відеосигналу, відеодетекторів руху. Засвоєння цих питань,
дозволить курсантам набути стійких навичок роботи за фахом.
Контрольні питання:
1. Призначення й технічні особливості пристроїв документування
відеосигналу.
2. Способи передачі відеосигналу на відстань.
3. Особливості й технічна реалізація передачі відеосигналу на відстань до 300
метрів.
4. Особливості й технічна реалізація передачі відеосигналу на відстань до 1500
метрів.
5. Особливості й технічна реалізація передачі відеосигналу на відстань більше
1500 метрів.
6. Призначення, функції відеодетекторів руху.

