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szaktanulmány

Térfigyelô megoldások közterületre
történô telepítési szempontjai, technikai
megvalósítása általánosságban 2. rész
Napjainkra egyre szélesebb körben terjednek a különbözô térfigyelô kamerarendszerek. Mint minden speciális területnek, ennek is megvannak a rendszerspecifikus jellemzôi. Ebbe beletartozik a tervezés, kiválasztás, telepítés és beüzemelés alatt felmerülô szempontok, lehetôségek. Ebben a folyamatban kívánunk egy kis segítséget nyújtani annak reményében, hogy a rendszerek minél inkább a Megrendelô igényeinek megfelelôen készülnek el, magas mûszaki színvonalat és esztétikus megjelenést nyújtva.
■ Megérkeztünk a rögzítési helyig!
Milyen rögzítôt válasszunk a kínálatból?
Térfigyelô rendszerrôl lévén szó, érdekesek
lehetnek a részletek is, ezért nem igazán jó
megoldás alacsony fps-sel rögzíteni a képi
információt. Jó lenne látni a kérdéses eseményt folyamatában, nemcsak az elejét és
a végét! A választott készülék legyen alkalmas csatornánként legalább 12,5 fps rögzítésére, kiemelt fontosságú hely esetében
pedig nem kérdés a 25 fps szükségessége.
A szükséges tárhelyet a képrögzítô eszköz
optimalizált beállításával csökkenthetjük.
Célszerû mozgásérzékeléssel vezérelt rögzítési eljárást alkalmazni, hiszen ha nincs
képtartalom-változás, felesleges egyforma,
többlet információt rögzíteni.
A rögzítés minôségére vonatkozólag jó
iránymutató az, hogy milyen képeket szeretnénk letárolni. Átnézeti képek esetén elegendô lehet a CIF felbontás. Amennyiben
már érdekesek lehetnek a részletek, akkor
javasolt a HalfD1, operatív felhasználás esetén pedig mindenképpen a D1 felbontású
rögzített kép.
Ha már az operatív feladatoknál tartunk, a
speed dome-ok kezeléséhez elengedhetetlen a jó vezérlô. Kiválasztásánál elsô rangú
szempont, hogy a megfigyelô személyzet
milyen mûszaki felkészültségû és mit szeretnénk rájuk bízni.
Nem biztos, hogy minden esetben az érintôképernyôs professzionális kezelôegység a
megfelelô választás, elképzelhetô hogy az
alapfunkciók elvégzéséhez elegendô keyboard is megteszi. Ha viszont átadható egy
nagyobb rendszer kezelése a személyzetnek, akkor ne butítsuk le a rendszerünket
egy egyszerû kezelôvel, adjunk a szolgálatnak olyat, amellyel valóban hatékonyan tud
dolgozni. Itt már szóba jöhet egy komolyabb
keyboard, amivel elérhetôk a DVR-ek is.
Néhány dolog maradt már csak hátra ah-

hoz, hogy rendszerünk egészként mûködhessen. Ezek között vannak igen látványos,
illetve alig észrevehetô
eszközök is.
■ Kezdjük a látványos résszel!
Megvannak a jó képeink, jó
az adatátviteli rendszer, jók a
rögzítôk és kezelôegységek. Már csak
meg kell jeleníteni a képi információt!
Monitorral Dunát lehet rekeszteni a piacon,
mégsem könnyû a választás.
■ Néhány szempont (természetesen a
Megrendelônek az ár a legfontosabb!):
A piacon kapható számítástechnikai monitorok mára már szinte kizárólag 16:9 képaránnyal kaphatók. Kameráink képalkotó
elemei azonban megmaradtak 4:3 arányúnak, ezért jelentkezik némi torzulás a megjelenítésben (persze minden megszokható).
Ez még csak a kisebbik probléma. Nagyobb
gond az, hogy míg az elôbb említett monitorok néhány órás folyamatos üzemmódra
készülnek, addig a megfigyelô rendszereinket nem szoktuk kikapcsolni (inkább váltjuk
a személyzetet). Ez viszont jelentôs terhelés
a monitorok tápegységei számára, amit hagyományos számítástechnikai megjelenítôk
nem viselnek könnyen.
És mi lehet minden videomegfigyelô rendszer átka? Amikor olyasmit is látunk a képen, ami már rég nincs ott. Vagyis beégett
a kijelzônk. Mára már meghaladott a gondolat, hogy az átlagos TFT-LCD nem ég be.
De be bizony!
Egy szó, mint száz! Amennyiben magas
mûszaki tartalommal rendelkezô rendszert
építünk, legyünk alaposak a megjelenítôk
kiválasztásánál is. Hosszú távon elégedett
lesz a Megrendelô, ha azt látja, hogy a
rendszer megy éjjel-nappal, mégsem kell
monitorokat cserélgetni 2-3 havonta (még
ha több pénzbe is kerültek). A másik, a

rendszer szempontjából fontos
elem a tápegység.
■ Mit ér a rendszerünk, ha
az energia-ellátása bizonytalan, vagy könnyen szabotálható?
Mit tehetünk ennek megelôzésére? A tápegység kiválasztásánál a felmért fogyasztást
emeljük meg 20%-kal és így méretezzünk. Sajnos a piacon tapsztaltak szerint
léteznek olyan tápegységek, amelyek a feltüntetett terhelés 60-70%-át képesek csak
biztosítani. Ez ellen nehéz védekezni, az ár
jó iránymutató lehet.
Miért kell a többlet? Mert elôfordulhat, hogy
eszközeink idôvel több energiát igényelnek,
tápegységeink pedig kevesebb energiát tudnak biztosítani. Az ötödnyi többlet megnyugtató tartalékot jelenthet, még egy késôbbi
bôvítés esetén is.
A másik érzékeny pont a szünetmentesítés.
A rendszer méretétôl függôen, ám mindenképpen legyen tartalék áramforrás, hiszen
milyen bosszantó, ha a drága és egyébként
jól felépített rendszert egyetlen kismegszakító lekapcsolásával meg lehet vakítani?
Szünetmentesítésre több lehetôség is adódik. Lehet esetleg kamera oldalon a tápegység mellé helyezett akkumulátorral, vagy
váltakozó áramú táplálás esetén UPS-sel
biztosítani. Rendszertôl függôen lehet a teljes energia-gerinchálózatot szünetmentes
230 V-al kiépíteni és kameráknál biztosítani a megfelelô tápfeszültséget.
Rögzítô oldalon mindenképpen a megfelelô
méretezésû UPS a megoldás, hiszen az ott
elhelyezett készülékek igénylik a 230 V-ot.
És a végére maradt két olyan rendszer
elem, amelyek szükségességérôl, elônyeirôl nagyon nehéz a Megrendelôt meggyôzni, beláttatni vele miért is jár jól.
Az egyik a rack szekrény, amely részben
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