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Úvod 
 

Úkolem této bakalářské práce je popsat technická řešení a základní prvky 
soudobých dohledových kamerových systémů. Dále popsat zapojení a obsluhu 
přiděleného kamerového systému. A pro tento kamerový systém navrhnout laboratorní 
úlohu v délce 90 minut. 

Dohledový kamerový systém se v angličtině označuje zkratkou CCTV (Closed-
Circuit Television – Uzavřený televizní okruh). V češtině se také používá název 
průmyslová televize. CCTV systém na rozdíl od veřejného televizního vysílání přenáší 
signál z kamer na určený a omezený počet monitorů. 

Uzavřený televizní okruh CCTV je systém, který umožňuje sledovat dění 
v zájmových oblastech střeženého prostoru. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze 
velmi dobře identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně. 
Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové 
zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. 
 
Mezi hlavní funkce systémů průmyslové televize patří: 

• prevence kriminality, 
• identifikace osob a objektů, 
• zajištění bezpečnosti pracovníků a obsluhy strojních zařízení, 
• dohled nad technologickými procesy, 
• sledování dopravních situací. 

 
CCTV systémy se dále používají v součinnosti s dalšími systémy EZS (Elektrická 

zabezpečovací signalizace), EKV (Elektronická kontrola vstupu) a případně i s EPS 
(Elektrická požární signalizace). 
 
 
1. Základní složení systému CCTV 
 
Základní komponenty CCTV systému jsou: 

• kamery, 
• ovládací jednotky kamer, 
• monitory, 
• přepínače, kvadrátory, multiplexory, 
• záznamová zařízení, 
• přenosová zařízení. 

 
Základním stavebním prvkem, který výrazně ovlivňuje kvalitu celého systému, 

je vlastní kamera. Ta může být buď černobílá nebo barevná. V současné době se 
převážně používají kamery barevné, ovšem ve speciálních případech, převážně při 
nedostatečném osvětlení snímané plochy, se stále používají černobílé kamery s 
možností infračerveného přisvětlení. Dnešní kamery umožňují oba režimy, jak barevný 
tak černobílý. 

Součástí kamery je vhodný objektiv, kterým lze nastavit požadovanou šířku 
záběru, a tím i velikost scény a množství zobrazených detailů. Při výběru vhodné 
kombinace kamery a objektivu musíme vycházet z toho, jaké budou světelné podmínky 
ve snímaném prostoru. Pokud bude intenzita světla v daném místě nízká, je nutné 
přistoupit k nasvícení scény. K tomu se používá infračervené přisvícení. 
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Kamery lze pomocí ovládacího zařízení různě natáčet, přibližovat a přisvětlovat 
obraz, apod. 

Pro sledování videosignálu v reálném čase i pro prohlížení již zaznamenaného 
videosignálu se v systémech CCTV používají monitory. Aby při zobrazení více kamer 
nebylo nutné mít ke každé kameře samostatný monitor, používají se zařízení umožňující 
zobrazení více kamer na jednom monitoru, jako jsou například přepínače, kvadrátory, 
multiplexory. 

K uchování přenášeného videosignálu se používají záznamová zařízení. Jsou to 
analogová záznamová zařízení, která umožňují zaznamenat až 960 hodin záznamu. 
Jejich nevýhodou je mechanické opotřebení záznamového média a nahrávacího 
mechanizmu. Proto se používají stále méně, a s jejich končící životností se nahrazují 
digitálními záznamovými zařízeními. Digitální systémy poskytují neporovnatelně lepší 
kvalitu záznamu, delší záznamovou dobu - řádově i několik stovek i tisíc hodin, 
možnost rychlého vyhledávání na základě času, události apod. 
 
 
2. Historie a vývoj CCTV 
 

Vůbec první systém CCTV byl instalován firmou Siemens AG na testovací 
základně raket V2 v německém Peenemünde v roce 1942. Sloužil k monitorování vzletů 
raket a zjišťování závad a selhání raket při vzletu. [4] 
 
Vývoj CCTV systémů: 
 
Plně analogový systém 

Historicky nejstarší systém. Všechny prvky (tj. kamery, multiplexory, 
videorekordéry i monitory jsou analogové). Kabeláž je z koaxiálního kabelu. Ke každé 
kameře musí být přiveden zvláštní koaxiální kabel. Analogový obraz je poměrně 
nekvalitní. 
 
Hybridní systém 

Signál z analogových kamer je digitalizován v digitálním videorekordéru. 
Videorekordér současně plní úlohu multiplexoru (=> snížení počtu prvků v systému). 
Výstup z videorekordéru může být opět analogový nebo digitální. Záznam obrazu je 
digitální a komprimuje se zpravidla pomocí MPEG nebo Wavelet. Vyhledávání 
záznamů je pohodlnější a rychlejší. 
 
Síťová verze hybridního systému 

CCTV systém je schopen své výstupy poskytnout do počítačové sítě. Digitální 
videorekordér má výstupy realizovány síťovým rozhraním Ethernet. Signál z kamer 
potom lze distribuovat pomocí klasické počítačové sítě => možnost vzdáleného 
dohledu, vzdálené archivace apod. 
 
Plně digitální systém 

Digitální signál poskytují již přímo kamery.  To dovoluje pro přenos obrazu i pro 
dálkové ovládání prvků CCTV systému využít běžné počítačové sítě. Tím se zvyšuje 
kvalita obrazu a počet možných služeb. Zároveň se tím snižuje cena systému. 
 

Moderní kamerové systémy se v mnohém liší od starších systémů. Obsluha je 
jednoduchá a intuitivní. Obsluha může díky řadě technických prvků a softwarových 
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programů kontrolovat plochu, na kterou by bylo dříve potřeba několikrát více 
zaměstnanců. Snadno lze sledovat výstupy více kamer a ve více oblastech.  

S kamerovým systémem dokáže pracovat i laik. Pouhým poklepáním myši lze 
přiblížit sledovanou část obrazu. Menu i nápověda jsou jasné a přehledné. Moderní 
CCTV systémy dále umožňují např. automatický záznam trasy pohybujícího se objektu, 
detekce pohybu v obraze. 
 
 
3. Jednotlivé součásti systému CCTV 
 
3.1 Kamery 
 

Kamera je základním prvkem každého systému CCTV. Používají se kamery 
analogové a digitální, barevné a černobílé. Základním konstrukčním prvkem kamery je 
snímací čip. V kamerách pro bezpečnostní systémy se používají snímací čipy CMOS 
a CCD. Čipy CMOS jsou levnější, ale mají horší parametry - výrazně horší citlivost 
a většinou i menší rozlišení. V dnešní době se převážně používají kamery s CCD 
prvkem.  
 
 
CCD 
 

CCD je elektronická součástka pro snímání obrazu. CCD je zkratka z angličtiny: 
Charge-Coupled Device (obvod vázaný nábojem). Formáty CCD prvků udává 
následující tabulka číslo 3.1:  

 
Tabulka 3.1: Velikost čipu CCD 

typ úhlopříčka [mm]  šířka [mm] výška [mm] 
1/6“ 3 2,4 1,8 
1/4“ 4 3,2 2,4 
1/3“ 6 4,8 3,6 
1/2“ 8 6,4 4,8 
2/3“ 11 8,8 6,6 

 
CCD využívá podobně jako všechny ostatní světlocitlivé součástky fyzikálního 

jevu známého jako fotoefekt. Tento jev spočívá v tom, že částice světla, foton, při 
nárazu do atomu dokáže přemístit některý z jeho elektronů ze základního do 
tzv. excitovaného stavu.  

CCD prvek se skládá ze soustavy fotodiod. Fotodioda CCD prvku při dopadu 
světelného záření získá elektrický náboj, jehož velikost je závislá na intenzitě 
dopadajícího světla. Senzor tedy nevnímá barvu, ale pouze jasové hodnoty. Aby bylo 
možné rozlišovat barvy, jsou před senzory předřazeny barevné filtry základních barev: 
R – červená (Red), G – zelená (Green) a B – modrá (Blue). Pro jeden barevný bod tedy 
musí být nejméně tři snímače. Používají se ale čtyři – v režimu RGB je zelená zdvojena 
kvůli vyšší citlivosti oka na žlutozelenou barvu. 

CCD snímače jsou používány v kamerách už více než 20 let a mají oproti CMOS 
snímačům řadu výhod, mezi které patří například lepší světelná citlivost. Lepší světelná 
citlivost se projeví v lepší kvalitě obrazu při špatném osvětlení. CCD snímače jsou ale 
dražší, protože se vyrábí nestandardním procesem a je složitější zabudovat je 
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do kamery. Pokud se v záběru objeví velmi světlý objekt (jako přímé sluneční světlo), 
může se CCD snímač částečně roztéct, což vytvoří pruhy pod a nad objektem. 
 
CMOS 
 

CMOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor) využívá polovodičových 
součástek, řízených elektrickým polem. K provozu stačí jen jedno napájecí napětí 
a spotřeba těchto elektronických snímačů je velmi malá. 

Špatná citlivost na světlo ještě stále představuje omezení pro využití CMOS 
snímačů. Tato nevýhoda není problém, pokud potřebujeme kameru pro dobře osvětlené 
prostředí, ale pokud máme špatně osvětlené prostředí (třeba chodbu v budově), může 
být rozdíl v kvalitě obrazu zřetelný. Výsledkem je velmi tmavý obraz plný šumu. 
 
3.1.1 Hlavní parametry kamer 
 
Rozlišení 

Je to základní parametr, udávající rozlišení snímacího čipu kamery tj. počtu bodů, 
které je schopen zobrazit. Udává se zpravidla v televizních řádcích (dále TVř) nebo také 
v počtech obrazových bodů – pixelů. 
 
Standardní rozlišení 

Je u černobílých kamer 400 TVř a u barevných kamer 330 TVř. Kamery se 
standardním rozlišením se používají většinou tam, kde není potřeba snímat detaily. To 
znamená tam, kde jsou objekty nebo osoby pro blízké a střední vzdálenosti dobře 
rozlišitelné 
 
Vysoké rozlišení (HIRES) 

Je u černobílých kamer 570 až 600 TVř, a u barevných kamer okolo 420 - 530 
TVř. Kamery s vysokým rozlišením se využívají tam, kde jsou vysoké nároky na kvalitu 
obrazu (snímání detailů, obličejů atd.) a předpokládá se jeho další zpracování. 
 

Při volbě rozlišení kamery nelze opomenout skutečnost, že rozlišení, které 
nakonec uvidíme na zobrazovacím monitoru, bude dáno nejslabším článkem 
zobrazovacího zařízení - proto by i následující zařízení v TV okruhu měla mít rozlišení 
odpovídající kameře.  
 
Citlivost  

Udává, za jakých minimálních světelných podmínek je čip kamery schopen snímat 
obraz. Udává se v Luxech při definované světelnosti objektivu udávané výrobcem. 
Minimální osvětlení v Luxech při této hodnotě intenzity osvětlení je na výstupu kamery 
minimálně 50% jmenovitého signálu. Intenzita osvětlení odpovídá velikosti intenzity 
světla odraženého od snímaného objektu, měřeného na objektivu kamery.[1] 
 
Standardní citlivost  

U černobílých kamer je typicky 0,1 Luxu, u barevných okolo 1 Luxu. Vyhovuje 
pro běžné aplikace za denního světla nebo umělého osvětlení dostatečné intenzity 
(obchody, výrobní haly, sklady, kanceláře atd). 
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Vysoká citlivost (ultracitlivé kamery), LOW LUX  
U černobílých kamer dosahuje hodnoty až 0,001 Luxu, u barevných cca 

0,01 Luxu. Tyto kamery vyhovují pro snímání za šera, v noci za umělého pouličního 
osvětlení, za měsíčního svitu atd. 

Při porovnání citlivosti je patrné, že černobílé kamery mají řádově vyšší citlivost, 
a proto se více hodí pro snímání ve špatných světelných podmínkách. 

 
Kamery DEN/NOC  

Spojují výhody černobílých a barevných kamer. Snímací čip pracuje za 
dostatečných světelných podmínek v barevném režimu (ve dne). Při poklesu osvětlení 
pod určitou úroveň (okolo 1 Luxu) kamera přepne do černobílého režimu a pracuje jako 
černobílá ultracitlivá kamera (noc). Při zvýšení intenzity osvětlení (ráno) přepne zpět 
do barevného režimu. Tyto kamery se používají hlavně pro nepřetržité sledování 
venkovních prostor (např. městské kamerové systémy, monitorování průmyslových 
objektů atd.) V černobílém režimu navíc umožňují IR přisvícení, jehož použití je 
u barevné kamery velmi problematické. 
 
IR přisvícení 

Snímání kamer za extrémně slabého osvětlení se řeší pomocí infračerveného 
přisvícení kamery. Zpravidla jsou IR diody integrovány do pouzdra kamery 
a automaticky se spínají po setmění. Takto vybavené kamery mají citlivost 0 Luxů. 
To znamená, že jsou schopné snímat i za naprosté tmy. Dosah kamery je omezen 
dosvitem IR diod, který je podle typu kamery od 3 až do 70 m. S IR přisvícením se 
vyrábí kamery černobílé i barevné, ale za tmy může být vlivem IR osvětlení podání 
barev zkreslené. 
 

Přídavným IR přisvícením lze doplnit i další kamery. IR přisvícení se vyrábí buď 
s LED diodami nebo halogenovými reflektory. Mají sice delší dosvit, ale 
mnohonásobně vyšší spotřebu a menší životnost. 
 
3.1.2 Synchronizace 
 

Dalším důležitým parametrem je způsob, jakým lze u kamer zajistit synchronizaci 
signálu se signály ostatních kamer používaných v systému CCTV. Při přepínání kamer 
na monitoru, a zejména pak při analogovém záznamu, musí být jednotlivé signály 
synchronizovány, jinak dojde ke krátkodobým výpadkům obrazu způsobených tím, že 
systém musí vyrovnat fázi mezi novým a předchozím signálem. 
 
Interní synchronizace 

Nejlevnější typy kamer mají pouze interní synchronizaci. Kamera generuje vlastní 
synchronizační pulsy odvozené od interního krystalového generátoru [1]. Videosignál 
jednotlivých kamer není synchronní a způsobuje při analogovém přepínání rušivé 
přechodové jevy (přeskakování a posouvání obrazu). Jestliže připojíme tyto kamery 
k analogovému zařízení (přepínač, přepojovací pole), dochází při přepnutí z jedné 
kamery na druhou k vyrovnávání fáze nesynchronních signálů, a tím k poskočení 
obrazu. Tento jev je zvýrazněn v případě záznamu na videorekordér a výsledkem je 
záznam s výpadky obrazu na malý časový okamžik po přepnutí kamer. 

Pokud je tedy kamera vybavena pouze interní synchronizací, je možno 
v analogových systémech použít pouze jednu kameru a monitor, případně 
videorekordér. Použití více kamer s interní synchronizací je možno pouze u digitálních 
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záznamových zařízení, případně analogových s korekcí časové základny, kde dochází 
k digitalizaci obrazu a jeho opětovnému převodu na analogový. 
 
Externí synchronizace 

Je to schopnost kamer synchronizovat chod vlastní elektroniky vnějším 
referenčním zdrojem synchronizačního signálu. Externí synchronizace se řeší tak, že je 
ke každé kameře v systému přiveden jednotný synchronizační signál pomocí další 
kabeláže. Z toho vyplývá, že toto řešení přináší větší nároky na kabeláž, a tím i vyšší 
náklady. Navíc bývá obtížné zajistit synchronizaci kamer v případě značně rozdílné 
vzdálenosti jednotlivých kamer. 
 
Synchronizace od napájecí sítě (linelock) 

Jedná se o nejjednodušší způsob synchronizace v rámci CCTV. Signál je odvozen 
od střídavého napájecího napětí sítě 230 V, 50 Hz nebo nízkovoltového střídavého 
napájení 24 V, 50 Hz. Pro dorovnání rozdílů při zapojení kamer na různé fáze slouží 
ovládací prvek na kameře, jímž je možné nastavit minimální fázový rozdíl, a tím 
minimální rušivý efekt na obraze při přepnutí z jedné kamery na druhou. 
 
3.1.3 Napájení kamer 
 

Napájení do značné míry souvisí se synchronizací. Obecně existují tyto druhy 
napájení: 

• stejnosměrné napájení (nejčastěji 12 V z externího zdroje), 
• střídavé nízkovoltové napájení (většinou 16 – 24 V), 
• střídavé napájení ze sítě (230 V), 
• napájení po koaxiálním kabelu ze speciální napájecí jednotky či připojeného 

systémového monitoru, 
• přes komunikační rozhraní (tzv. Power over Ethernet). 

 
3.1.4 Doplňkové funkce kamer 
 
Elektronická závěrka (Shutter). 

Jedná se o elektronický obvod, který umožňuje regulovat množství 
akumulovaného náboje na CCD čipu v závislosti na intenzitě osvětlení, a tím umožňuje 
použití levnějšího objektivu s ruční clonou nebo bez clony. Tato funkce u kamer bývá 
vypínatelná. Regulační rozsah se pohybuje od 1/50 s do 1/100000 s. U moderních 
digitálních kamer až do 1/1000000 s.  
Elektronická uzávěrka tedy přináší do systému několik výhod: 

• automatika neobsahuje žádné pohyblivé díly, 
• vyšší spolehlivost, odolnost proti mechanickým vlivům prostředí, 
• hloubka ostrosti zůstává stejná, protože se nemění clona, která je nastavena 

pevně, 
• možnost použití levnějších objektivů s pevnou clonou, 
• rychlejší reakce elektroniky oproti mechanickým systémům řízení objektivů. 

 
Kompenzace protisvětla (BLC) 

Častou funkcí kamer je obvod k potlačení protisvětla BLC (Back Light 
Compensation). Tento obvod dokáže částečně vyloučit důsledky nevhodného umístění 
kamery se silným zdrojem světla v zorném poli kamery. Obvod k eliminaci protisvětla 
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navíc umožňuje nahradit ve snímané scéně jasné části od určité úrovně bílé černou nebo 
zvoleným odstínem šedé. 
 
Automatické řízení citlivosti 

Je to funkce, která zvyšuje citlivost kamery při nízkých úrovních osvětlení. 
 
Gama korekce 

Jedná se o nastavení nelinearity přenosu videosignálu (převodní charakteristiky) 
kamery tak, aby korigovala nelinearity opačného charakteru obrazovky monitoru 
a zlepšovala tak podání gradace obrazu v celém rozsahu jasů. Obvykle je přepínatelná 
v hodnotách 0,45 a 1. [1] 
 
Nastavení vyrovnání bílé 

Funkce kamery umožňující regulací poměru barevných složek videosignálu 
nastavit barevně vyvážený obraz při změnách barevného odstínu osvětlení scény. 
 
Mezi další doplňkové funkce kamer patří například: 

• nastavení aperturové korelace, 
• ořezání světelných špiček, 
• nastavení sytosti barev, 
• možnost detekce pohybu v obraze, 
• OSD menu, 
• generování textu do obrazového signálu. 

 
3.1.5 Rozdělení kamer podle konstrukčního provedení: 
 
Vnitřní kamery 

Jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorách bez vlhkosti, prachu a extrémních 
výkyvů teplot. 
 
Deskové kamery  

Mají malé rozměry, díky čemuž umožňují zabudování do různých krytů a zařízení. 
Jedná se o destičku plošných spojů, na které je zabudován snímací čip spolu s objímkou 
na objektiv. 
 
Kompaktní kamery 

Jedná se o kompletní kameru zabudovanou v krytu s paticí se závitem pro 
uchycení objektivu C/CS mount. Většina kompaktních kamer je dodávána bez 
objektivu, čili vhodný typ se volí až podle požadavků na snímání konkrétního prostoru. 
 
Maskované kamery  

Pro skryté instalace se používají maskované kamery zabudované do krytů 
PIR čidel, kouřových požárních čidel, dveřního kukátka apod. Funkční PIR čidlo lze 
využít jako detektor pohybu pro spínání osvětlení, záznamového zařízení atd. 
 
Venkovní kamery 

Svojí konstrukcí jsou určeny pro použití ve venkovních klimatických podmínkách 
bez nutnosti použití dalšího krytu. Dodávají se s pevně zabudovaným objektivem, 
včetně kloubového držáku. 
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Vodotěsné kamery 
Jsou určeny pro použití ve vodě. Tyto kamery se používají např. do bazénů nebo 

při potápění. Lze je také použít jako venkovní kamery. 
 

DOME kamery 
Jedná se o kamery s kvalitními varifokálními objektivy zabudovanými 

v půlkulovém DOME krytu s polohovacím zařízením. Kamera je schopna 
horizontálního otáčení o 360°, vertikálního o 100°. Kamery jsou ovládány pomocí 
speciální klávesnice nebo pomocí počítačových kamerových systémů. Ovládání je 
připojeno po 2 vodičích prostřednictvím rozhraní RS-485. Vhodně použitá Dome 
kamera může nahradit až několik pevných kamer. 

 
 

 

 
Obrázek 3.1: Příklad Dome kamery 

 
 
Antivandal kamery 

Jedná se o kamery zabudované do robustního kovového krytu s polykarbonátovým 
půlkulovým (DOME) krytem s maximální odolností proti možnému mechanickému 
poškození nebo zničení kamery. 
 
Atrapy kamer 

V mnoha případech se používají pro odrazení potencionálních pachatelů vhodně 
umístěné atrapy kamer, často v kombinaci s kamerami funkčními. 
 
IP-kamery 

S technickým pokrokem zejména v oblasti přenosových sítí a v oblasti digitalizace 
videosignálu se začínají stále více prosazovat tzv. webové kamery, jinak též IP-kamery 
(IP – Internet Protocol). V pouzdře webové kamery je kromě standardní analogové 
videokamery integrován též videoserver, který zajišťuje digitalizaci a komprimaci 
videosignálu a připojení videokamery k počítačové síti. 
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3.2 Objektivy  
 

Objektiv je samostatná součást, která je namontována na tělo vlastní kamery. 
Principielně se jedná o spojnou soustavu čoček konstruovanou tak, aby byly optické 
vady sníženy na co nejmenší možnou míru. Objektiv zobrazuje zorné pole na snímací 
prvek kamery a upravuje světelné a optické podmínky pro snímání. 
 
Hlavní parametry objektivů jsou:  

• ohnisková vzdálenost, zoom, 
• clona, 
• hloubka ostrosti, 
• možnost nastavení clony a ohniskové vzdálenosti, 
• způsob uchycení k vlastní kameře, 
• aplikace objektivů na kamery s ohledem na formát. 

 
3.2.1 Ohnisková vzdálenost, zoom 

Je to vzdálenost udávaná  v milimetrech mezi počátkem vlastní zobrazovací optiky 
a ohniskem. Vyšší ohnisková vzdálenost znamená zvětšení obrazu, ale menší plochu 
zobrazovaného prostoru. 

Zoom neboli změna ohniska objektivu je tedy schopnost objektivu měnit svoji 
ohniskovou vzdálenost. Zoom může být buď optický nebo digitální. 

 

 
Obrázek 3.2: Ohnisková vzdálenost a úhel záběru 

 
Optický zoom  

Jedná se o objektiv typu varifocal, který umožňuje měnit ohniskovou vzdálenost 
a tím umožňuje přibližovat opticky vzdálené předměty bez ztráty rozlišení oproti 
digitálnímu zoomu. 
 
Digitální zoom  

Jedná se o softwarové zvětšení obrazu. Digitální zoom sice dosahuje daleko 
větších hodnot zvětšení, ale na úkor rozlišení. Pracuje totiž na principu zvětšení výřezu, 
a pro výsledný zvětšený obraz je použito menší množství snímaných bodů, protože 
obraz nesnímá celá plocha CCD čipu. Při větších hodnotách digitálního zvětšení tak 
dochází k tzv. „kostičkování obrazu“. 
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U běžně používaných objektivů v CCTV bývá optický zoom do hodnoty 22x, 
digitální zoom bývá až několik set. 
 
3.2.2 Clona  
 

Dalším parametrem objektivu je clona. V principu se jedná o kruhový otvor ve 
středu objektivu, který reguluje množství světla, které prochází objektivem a dopadá 
na snímací prvek. [2] 

Clonové číslo F je dáno podílem ohniskové vzdálenosti f (v milimetrech) 
k průměru vstupního otvoru d (v milimetrech) 

d
fF = . 

 
Clonová čísla jsou řazena do normalizované řady, kde další číslo je 

1,41 násobkem předchozího čísla. Čím větší je clonové číslo, tím méně světla se dostane 
ke snímači. A naopak čím menší je clonové číslo, tím více světla se ke snímači dostane. 
Pokud se ve snímané scéně zhorší světelné podmínky, clona se otevře a tím umožní 
větší průchod světla na snímač. 
 

Tabulka 3.2: Normalizovaná řada clonových čísel 
1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 

 
 
3.2.3 Hloubka ostrosti 
 

Hloubka ostrosti je rozmezí vzdálenosti, v němž jsou předměty zobrazeny tak, 
že oku připadají ostré. Hloubka ostrosti závisí na ohniskové vzdálenosti objektivu, 
na velikosti clony a na vzdálenosti, na kterou je ostřeno. 

Problémy s ostrostí nastávají při změně spektrálního složení osvětlení scény, tedy 
hlavně při snímání za denního světla i při umělém osvětlení. Jelikož je optická ostrost 
závislá na ohniskové vzdálenosti i stavu otevření clony, není vhodné volit objektivy 
s pevně nastavenými parametry pro kamery, které snímají při různých světelných 
podmínkách měnících se v čase. Navíc pokud je v noční době použito přisvětlení 
snímané scény infračerveným reflektorem, dochází k tomu, že k rozostření obrazu 
nejvíce přispěje infračervené záření s vlnovou délkou nad 1000 nm, jehož lom v optické 
soustavě je již příliš rozdílný od lomu světla viditelného spektra. Pro takové případy je 
nutno používat objektivy, které mají na povrchu čoček napařenu vrstvu speciálního 
materiálu, který zamezuje průniku infračerveného záření nad mez s uvedenou vlnovou 
délkou. 
 
 
Možnosti nastavení clony a ohniskové vzdálenosti 
 
Vzhledem k regulaci clony se objektivy dodávají ve variantách: 

• bez clony, 
• s ručně nastavitelnou clonou, 
• s videosignálem řízenou clonou,  
• s clonou řízenou napětím. 
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Vzhledem k nastavení ohniskové vzdálenosti se objektivy dodávají ve variantách: 
• pevně nastavená ohnisková vzdálenost (fixfocus), 
• s ručně nastavitelnou ohniskovou vzdáleností (variofocus), 
• s motoricky nastavitelnou ohniskovou vzdáleností. 

 
Tabulka 3.3: Vybavení objektivů 

Ohnisková vzdálenost Clona Používaný název 
pevná bez clony fixfocus bez clony 
pevná nastavitelná ručně fixfocus 
nastavitelná ručně nastavitelná ručně nastavitelná variofocus 
pevná motoricky proměnná autoiris (AI) 
nastavitelná (ručně) nastavitelná motoricky proměnná variofocus-autoiris (AI) 
pevná galvanometricky proměnná autoiris (DC) 
nastavitelná (ručně) nastavitelná motoricky proměnná variofocus-autoiris (AI) 
proměnná (motoricky) motoricky proměnná motorzoom 
proměnná (motoricky) galvanometricky proměnná DC motorzoom 
 
 
3.2.4 Připojení objektivu ke kameře 
 

K dispozici jsou dva standardní druhy připojení: C-mount a CS-mount. Oba druhy 
mají závit dlouhý jeden palec (2,54 cm) a vypadají stejně. Liší se vzdáleností čoček 
objektivu k snímacímu senzoru. 
 
C-mount:  vzdálenost mezi snímačem a čočkami objektivu je 17,526 mm 
CS-mount:  vzdálenost mezi snímačem a čočkami objektivu je 12,5 mm 
 

Původním standardem byl typ C-mount, zatímco typ CS-mount představuje 
novější verzi, která umožňuje snížit výrobní náklady a velikost snímače. Dnes se 
ve většině případů používá CS-mount. Starší typ C-mount je možné namontovat na 
kameru typu CS-mount pomocí adaptéru. 

 
 

 
Obrázek 3.3: Způsoby uchycení objektivu 
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3.2.5 Aplikace objektivu ke kameře s ohledem na formát 
 

Formát je parametr, pro který jsou spočteny snímací úhly. V zásadě lze pro 
kameru určitého formátu použít objektiv stejného nebo většího formátu. Pokud je 
objektiv menší než snímač, obraz bude ohraničen černými rohy. Naopak jestliže bude 
objektiv větší, zmenší se úhel záběru kamery. Následný přehled použitelnosti 
jednotlivých objektivů vzhledem k formátu snímacího čipu udává tabulka 3.4. Formáty 
jsou udávány v palcích. 

 
Tabulka 3.4: Aplikace objektivů a kamer s ohledem na formát čipu [1] 

Objektiv  
1/4“ 1/3“ 1/2“ 2/3“ 1“ 

1/4“ ano ano ano ano ano 
1/3“ ne ano ano ano ano 
1/2“ ne ne ano ano ano 
2/3“ ne ne ne ano ano 

 
 

Kamera 

1“ ne ne ne ne ano 
 
 
3.3 Systémy dálkového ovládání a přenosu signálu 
 

U složitějších a rozsáhlejších systémů je potřeba dálkově ovládat objektivy kamer 
a jejich natáčení. Ovládání se realizuje pomocí ovládacích jednotek, jako jsou například 
systémové klávesnice. 
 
Standardní úlohy pro systém dálkového ovládání jsou: 

• pohyb kamery v horizontální a vertikální rovině, 
• změna ohniskové vzdálenosti, 
• změna ostření. 

 
Některé systémy nabízejí různé doplňující funkce jako například ovládání 

ostřikovačů, stěračů, reflektorů nebo infra reflektorů, předvolbu nastavení objektivu 
a kamerové polohovací hlavice, vstupy poplachového interface pro spolupráci s EZS 
atd. 
 
Rozhodnutí, jaký druh přenosu použít, závisí na: 

• počtu použitých kamer, 
• vzdálenosti jednotlivých částí videosystému, 
• vlivu a druhu prostředí, ve kterém se bude systém nacházet. 

 
K přenosu signálu se používají kabelové rozvody a v současné době se prosazuje 

i bezdrátový přenos sinálu. 
 
3.3.1 Řízení po vícežílovém kabelu 
 

Tento způsob je technicky nejjednodušší. Ovládací pult obsahuje pouze spínače. 
Přes tyto kontakty je přivedeno vícežílovým kabelem řídící napětí přímo na kontakty 
motorů a polohovacích hlavic. Jedná se o levné řešení, které však lze použít 
do maximální vzdálenosti 100 metrů od ovládacího pultu díky úbytku napětí na vedení. 
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3.3.2 Přenos a ovládání po koaxiálním kabelu 
 

Nejběžnějším způsobem pro přenos signálu mezi jednotlivými prvky CCTV je 
koaxiální kabel s impedancí 75 ohmů, kterému je přizpůsobena většina součástí CCTV 
systému. Spojování se provádí pomocí BNC konektorů, S-VHS konektorů a konektorů 
Cinch. 

Problémem při použití koaxiálního kabelu je jeho útlum se zvyšující se frekvencí 
a vzdáleností přenosu. Použitelnost koaxiálního kabelu se pohybuje v praxi do 100 m. 
Další prodloužení vzdálenosti je možné pouze pomocí korekčních videozesilovačů 
zařazených na trase videosignálu. Tím lze docílit přenos na řádově další stovky metrů. 
U přenosu signálu koaxiálním kabelem je nutno dodržovat obecné zásady pro 
impedanční přizpůsobení, jinak vznikají odrazy, které způsobují rušivé signály. 
 
3.3.3 Přenos a ovládání pomocí symetrického vedení 
 

Další možností je využití symetrického vedení (tzv. krouceného páru). Výhodou 
při tomto způsobu přenosu signálu je použitelnost na větší vzdálenost. Ta se pohybuje 
mezi 1 až 3 km. Řídící signál může být podle použitého ovládacího pultu buď 
analogový nebo digitální. Pro digitální systémy je většinou použita sběrnice RS 485. 

Při použití komponentů s nesymetrickým výstupem je nutné do systému na straně 
kamery i zpracovávajícího zařízení zařadit převodník symetrického a nesymetrického 
vedení. Většina digitálních zařízení však v současné době umožňuje přímo připojení 
nesymetrického vedení. Pro přenos řídících signálů se používá další kroucený pár 
ze stejného kabelu, po kterém je veden videosignál. 
 
3.3.4 Přenos pomocí optického vlákna 
 

Přenos signálu po optickém vláknu běžně umožňuje přenos na vzdálenost 
4 kilometrů bez použití optických zesilovačů. Má vysokou odolnost vůči vlivům 
elektromagnetických polí a nevyzařuje rušivé signály. Jedná se však o finančně náročný 
způsob přenosu videosignálu, který klade vyšší nároky na montáž a servis. Dále je 
potřeba použití převodníku mezi optickým vláknem a koaxiálním kabelem. 
 
3.3.5 Bezdrátový přenos  
 

V případech, kdy nelze provést kabelové rozvody videosignálu, se používá 
bezdrátový přenos na vzdálenost až několika kilometrů. Nejčastěji se používá frekvence 
2,4 GHz a 5,8 GHz. Podmínkou pro spolehlivou funkci je přímá viditelnost mezi 
vysílačem a přijímačem (vysílačem a přijímací anténou). V případě problémů s přímou 
viditelností lze videosignál přivést po kabelu na vyvýšené místo, odkud je přímá 
viditelnost na stranu přijímače. Dosah lze zlepšit použitím směrové antény na straně 
přijímače. Přenosová zařízení mají podle typu více nastavitelných kanálů vysílacích 
frekvencí. Při přenosu většího počtu videosignálů platí, že pro každý videosignál je 
potřeba jeden vysílač a jeden přijímač nastavený na stejný kanál, odlišný od ostatních. 
Aby se při paralelním provozu (více videosignálů přenášených ve stejném směru) 
jednotlivé signály neprolínaly, nesmí být použity sousední vysílací kanály. Proto je 
potřeba vybrat zařízení s dostatečným počtem vysílacích kanálů. Např.: zařízení 
2,4 GHz s 5 kanály lze při paralelním provozu použít pro 3 přenášené signály (3 sady 
vysílač - přijímač naladěné na 1., 3. a 5. kanál), zařízení 5,8 GHz se 16 kanály lze použít 
pro paralelní přenos až 6 videosignálů. 
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3.3.6 Veřejné a neveřejné datové sítě 
 

Komponenty CCTV pro digitální záznam jsou dnes vybavovány běžně možností 
připojení na sítě LAN nebo internet. To umožňuje používat tyto systémy v již 
zbudovaných sítích a po těchto sítích využívat všechny možnosti ovládání a sdílení 
jejich funkcí (vzdálený dohled, zálohování, prohlížení záznamů, ovládání kamer). 

Zde se používají IP kamery, video web servery. Protokoly pro IP-kamerové 
systémy jsou TCP / IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP. Hlavní překážkou plnohodnotného 
využití vlastností je dostatečná přenosová rychlost sítě. 
 
 
3.4 Zařízení pro zobrazení a zpracování signálu 
 
3.4.1 Monitory 
 

Používají se pro zobrazování sledovaných dějů pomocí kamer nebo pro prohlížení 
již zaznamenaného videosignálu. V CCTV se používají analogové televizory nebo 
monitory typu CRT či LCD. Na monitory CCTV jsou kladeny vyšší technické nároky, 
protože je většinou požadován jejich nepřetržitý provoz. 

Velikost obrazovky se udává délkou úhlopříčky v palcích. Typická hodnota je 9 až 
21 palců. Rozlišení se udává v počtu televizních řádků. Pohybuje se v rozmezí od 420 
do 800 televizních řádků. Např. monitor CH-15DNA má horizontální rozlišení až 800 
TV řádků. 

Výběr konkrétního monitoru záleží na jeho použití. Obecně ale platí, že čím větší 
monitor, tím lépe. To se projevuje zejména u systémů s více kamerami a možností 
zobrazení signálu z více kamer současně.  
 
 

 
Obrázek 3.4: Barevný monitor CH-15DNA 

 
 
3.4.2 Kamerové přepínače 
 

Umožňují zobrazit na jednom monitoru pohled z více kamer, ale nikoli současně. 
K přepínání jednotlivých vstupů dochází automaticky v zadané časové frekvenci nebo je 
možné jednotlivé vstupy přepínat libovolně manuálně. Některé typy jsou opatřeny 
alarmovými vstupy, které automaticky přednostně přepnou na monitor kameru, u které 
je zaznamenán alarmový stav např. z PIR senzoru. 

Problém ovšem nastává v případě nahrávání na videorekordér. Při přepínání mezi 
kamerami dochází k rušivým jevům obrazu z důvodů synchronizace. Dále dochází 
k nárůstu mrtvých časů mezi záznamem jednotlivých kamer.  
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Pokud budeme mít například pět kamer s dobou přepnutí pět sekund, tak se bude 
záznam jedné kamery opakovat po pětadvacetisekundových intervalech. Je zřejmé, že 
při použití automatického video přepínače lze sice pořídit záznam více kamer na jeden 
videorekordér, ovšem pokud bude počet kamer vyšší než 3-4, bude časové zpoždění 
mezi snímky téže kamery příliš dlouhé a hrozí nebezpečí ztráty informací. 
 

 
Obrázek 3.5: Kamerový přepínač TP-508N 

 
3.4.3 Kvadrátory 
 

Kvadrátor rozdělí plochu monitoru na čtyři kvadranty. Umožňuje tedy současné 
zobrazení čtyř kamer na jednom monitoru. Tento obraz můžeme sledovat nebo nahrávat 
na videorekordér. Dojde však ke snížení rozlišovací schopnosti, protože obraz kamer 
je zmenšený. To může být problém, pokud si přejeme číst např. poznávací značky na 
automobilech. Problémem kvadrátoru je tedy  snížení rozlišovací schopnosti, a také 
neumožňuje nahrávat více než 4 kamery současně. 

Zařízení může být také vybaveno dalšími funkcemi, jako jsou např. alarmové 
vstupy, automatické přepínání obrazu, systém autodetekce, indikace ztráty obrazu, 
funkce zmražení, playback, zoom. 
 
 

 
 

Obrázek 3.6: Kvadrátor barevný pro 4 kamery, typ 852 
 
3.4.4 Multiplexory 
 

Multiplexor spojuje výhody obou předchozích variant a odstraňuje jejich 
nevýhody. Při multiplexním záznamu se nejprve obraz digitalizuje. Digitalizovaný 
obraz se zavede do paměti, kde se provede digitální korekce časové základny, čímž se 
z obrazu odstraní jakékoliv rušivé jevy, vzniklé přepnutím. Multiplexory se používají 
k záznamu signálu z více kamer na jedno záznamové zařízení.  
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U simplexních multiplexorů se na záznamové zařízení nahrává obraz, který 
je právě prohlížen, u duplexních se nahrává obraz ze všech kamer bez ohledu na živé 
prohlížení. 

Při přehrávání záznamu z připojeného záznamového zařízení jsou schopné 
zobrazit obrazy kamer jednotlivě nebo více současně - 4, 9 nebo 16 kamer. Přitom je 
zachováno plné rozlišení snímků. 

Multiplexory standardně umožňují vložit do obrazu titulek s názvem kamery, 
údajem o datu a čase, mohou být vybaveny alarmovými vstupy (např. pro nahrání 
poplachových stavů) a výstupy, detekcí pohybu v obraze, funkcí obraz v obraze, 
možností digitálně zvětšit vybraný výřez z přehrávaného záběru, možností vyhlásit 
alarm v případě ztráty videosignálu na libovolném kamerovém vstupu atd.  
 
3.4.5 Křížové přepojovací pole (videoústředna) 
 

Je to zařízení určené pro rozsáhlé aplikace s velkým množstvím kamer a monitorů. 
Videoústředny mají kapacitu stovek kamer a desítek monitorů. 
 
3.4.6 Videodetektor 
 

Videodetektor je zařízení sloužící k indikaci snímaného prostoru pomocí 
porovnávání obrazu zorného pole v klidu a při narušení prostoru jakýmkoliv pohybem. 
Doplňuje střežící systém, který pracuje na principu postupného porovnávání okamžitých 
výstupů jednotlivých kamer s referenčními obrazy uloženými v paměti videosenzoru. 
Pro každou kameru lze nastavit individuální strategii střežení tak, aby bylo možno 
dosáhnout optimálních výsledků i při vyhodnocování různých druhů scén. Používaný 
princip detekce využívá řadu nástrojů pro potlačení nežádoucích rušivých vlivů, 
vyskytujících se při střežení venkovních prostorů. 
 

 
Obrázek 3.7: Detekce pohybu v obraze 
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3.5 Záznamová zařízení 
 

Záznamová zařízení slouží k uchování snímaného videosignálu z kamer pro 
potřeby pozdějšího zkoumání, např. při vloupání nebo jiné události. 

V současné době se používají analogová a digitální záznamová zařízení. Přičemž 
digitální zařízení postupně vytlačují analogová. 
 
3.5.1 Analogová záznamová zařízení 
 

Pro analogový záznam se používají videorekordéry (VCR - Video Cassette 
Recording) s dobou záznamu až 960 hodin.[1] Jejich nevýhodou je mechanické 
opotřebení záznamového média a nahrávacího mechanizmu. Proto se používají ve stále 
menší míře a jsou spolu s jejich končící životností nahrazovány digitálními 
videorekordéry. Přesto mají stále využití tam, kde je potřeba každodenní a dlouhodobá 
archivace nahraných záznamů, např. v kasinech a hernách. Jako záznamové médium se 
používají magnetické pásky. 

Podle systému záznamu se videorekordéry dělí na starší přístroje BETA a VIDEO 
2000 a novější přístroje VHS, S-VHS. 
 
Time-Laps rekordéry 
 

Time-Laps rekordéry jsou videorekordéry s dlouhou dobou záznamu. Pracují na 
principu VHS nebo S-VHS. Od standardních videorekordérů se liší především možností 
nastavit další rychlosti záznamu. Time-Laps videorekordéry pracují se záznamem po 
půlsnímcích. Videorekordér vždy nahraje jeden půlsnímek, a pak se na okamžik zastaví 
a odpočítává zpoždění, které je definováno jako určitý počet dalších půlsnímků, které 
videorekordér nechá proběhnout a nenahrává je. Pak následuje další krok, kdy nahraje 
další půlsnímek a vše se opakuje. Tímto způsobem lze na jednu kazetu nahrát mnohem 
delší záznam, než jak by to bylo možné na standardním videorekordéru. Na kazetu 
o délce E180 lze tímto způsobem nahrát 12, 24, 72, 168, nebo i 960 hodin záznamu. 

Videorekordér bývá vybaven poplachovými vstupy. V případě vyhlášení poplachu 
z některého poplachového vstupu se videorekordér přepne do záznamového režimu 
v reálném čase. To při použití kazety typu E180 znamená tříhodinový záznam. Tyto 
poplachové vstupy bývají aktivovány výstupem z multiplexeru, z ústředny EZS 
(elektrické zabezpečovací signalizace), nebo přímo pomocí detektorů pohybu, 
magnetických kontaktů, případně detektorů tříštění skla apod. Tím je zajištěn záznam 
událostí v daném prostoru bez časových prodlev mezi jednotlivými snímky. 

Dále bývá videorekordér vybaven dalším vstupem, který umožňuje například 
upozornit obsluhu, že se něco děje, pomocí akustických signálů.  
 
Příklad vlastností videorekordéru CTR 4960 Time-Lapse: 

• doba záznamu až 960 hod. (na kazetu E-180), 
• video systém VHS PAL, 
• video vstup / výstup, 
• audio vstup / výstup, 
• alarmový vstup, 
• časový rozvrh, 
• OSD menu, 
• vyhledávání alarmových záznamů, 
• možnost přehrávání po jednotlivých snímcích, 
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3.5.2 Digitální záznamová zařízení 
 

Digitální systém poskytuje neporovnatelně lepší kvalitu záznamu, delší 
záznamovou dobu - řádově i několik stovek i tisíc hodin (záznam na HDD), možnost 
rychlého vyhledávání na základě času, události apod. Díky stále se snižující ceně, 
lepšímu poměru cena / výkon, životnosti a spolehlivosti prakticky vytlačuje time lapse 
videorekordéry. 
 
Zařízení pro digitální záznam je možno rozdělit na: 

• speciální digitální videorekordéry (DVR), 
• kamerové počítačové systémy (KPS). 

 
Digitální videorekordéry (DVR) 
 

Digitální videorekordéry jsou zařízení, která slouží k záznamu signálu v digitální 
podobě. Například digitální videorekordér NV-DVR1104 umožňuje rychlost záznamu 
50 – 100 snímků za sekundu. Digitální videorekordéry využívají záznam na pevný disk. 
Kapacita těchto disků se pohybuje v řádově stovkách GB.  

Současné digitální videorekordéry obsahují integrovaný multiplexor, který 
umožňuje nahrávat videosignál pro 4, 8 až 16 kamer. Většina DVR má pokročilé 
funkce, jako je například možnost nahrávání na základě alarmových vstupů a detekce 
pohybu v obraze, ovládání z více míst, možnost síťového připojení, plně duplexní 
multiplexor, možnost zálohování záznamu pomocí síťového připojení, USB rozhraní 
a řadu dalších funkcí. DVR komunikují po ISDN, ADSL, LAN a WAN sítích. Všechna 
DVR umožňují záznam černobílých i barevných kamer. Většina DVR má výměnný 
HDD umístěný ve výsuvném šuplíku podobně jako u PC. To umožňuje snadnou 
výměnu popř. archivaci nahrávek. Jako další záznamová média se používají CD nebo 
DVD disky. 

DVR vybavená plně duplexním multiplexerem umožňují přehrávání záznamu bez 
nutnosti přerušit nahrávání. Délka doby záznamu závisí při stejném počtu kamerových 
vstupů na kapacitě použitého harddisku, kompresi použité v DVR a zvolených 
parametrech záznamu, jako jsou kvalita a rychlost záznamu. 
 
Používané komprese u DVR: 

• MPEG2 
• JPEG 2000 
• MPEG4 
• MJPEG 
• Wavelet 

 
Při stejné kapacitě HDD a parametrech záznamu je doba záznamu s kompresí 

MPEG4 zhruba třikrát delší než při kompresi MJPEG nebo Wavelet, avšak komprese 
Wavelet má kvalitnější záznam dynamických záběrů (např. jedoucí auto), než komprese 
MPEG4. [1] 
 
Kamerové počítačové systémy (KPS) 
 

Jedná se o systémy, které používají speciální rozšiřující kartu instalovanou 
většinou do PCI slotu běžného PC. Tyto karty se vyrábějí v různé kvalitě a s různými 
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parametry záznamu od rozlišení 320x240 a rychlosti záznamu několika snímků za 
vteřinu, až po rozlišení 768x576 a rychlost záznamu 400 snímků za vteřinu.  

Počet vstupů videosignálu se pohybuje od 1 do 16. KPS umožňuje funkce 
multiplexního záznamu, detekce pohybu, vzdálený přístup k systému po síti, různé 
stupně přístupu k funkcím atd. 
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4. Složení přiděleného kamerového systému 
 

Přidělený kamerový systém se skládá ze čtyř kamer, a to z AVC 647, AXIS 216 
v DOME krytu, MT-L2201 s 22x zoomem a MT-ES033. Dále se systém skládá 
z digitálního multiplexního rekordéru AVC 776 (obrázek 4.1), video web serveru 
AWC732E a zobrazovací jednotky. 

 

 
Obrázek 4.1: Videorekordér AVC776 

 
Kamery a video web server jsou umístěny na společném panelu, kde je také 

umístěno napájení pro jednotlivé kamery a web server. Nachází se zde také ovládání 
zoomu pro kameru MT-L2201. Samotný pult je na obrázku 4.2. 

 

 
Obrázek 4.2: Pult kamerového systému. 
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4.1 Popis jednotlivých komponentů a jejich vlastnosti 
 
4.1.1 Kamery  

Jak již bylo řečeno výše, přidělený kamerový systém obsahuje čtyři rozdílné 
kamery. V následujícím textu budou uvedeny jejich vlastnosti. Všechny kamery jsou 
barevné, ovšem pokud dojde ke zhoršení světelných podmínek, mají IR přisvícení nebo 
se přepnou do černobílého režimu. Přenášený video signál je analogový, digitalizuje se 
ve videorekordéru AVC 776. Jedná se tedy o hybridní systém. 
 
Kamera AVC 647 

Jedná se o barevnou venkovní kameru s vysokým rozlišením s infračerveným 
přisvícením pro noční vidění a s kloubem a držákem. Infračervené přisvícení se skládá 
z 12 LED diod a má dosah přibližně 10 m. 

 

 
Obrázek 4.3: Kamera AVC 647 

 
Tabulka 4.1 Technické parametry AVC 647 udávané výrobcem [5] 

Snímací čip: 1/3“ color CCD 
Počet pixelů: 768(H) x 494(V) <NTSC> / 752(H) x 582(V) <PAL> 
Horizontální rozlišení: 480 TV řádků 
Minimální osvětlení: 1 Lux / F1,8; 0 Lux při IR přisvětlení 10 m 
Elektronická závěrka: 1/60(1/50) až 1/100,000 s. 
Odstup signál / šum: >48dB 
Gamma korekce: 0,45 
Objektiv: F 6.0 mm / F1.8 
Pozorovací úhel objektivu 54° 
Napájení: DC12V / 80 mA (260 mA při sepnutém IR) 
Rozměry: průměr 65x105 mm 
Krytí IP57 
Video výstup : Kompositní video signál 1Všš 75Ω, BNC 

Automatické vyvážení bílé 
Automatické nastavení zesílení 

Další funkce: 

Automatické řízení clony objektivu 
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Kamera DOME Axis 216 
Tato kamera je umístěna v DOME krytu. Typ, který je k dispozici, nemá možnost 

natáčení objektivu uvnitř krytu, a je tedy potřeba nastavit polohu objektivu ručně po 
zabudování na požadované místo. Jelikož výrobcem dodaný manuál přesně 
nespecifikuje, o jaký typ se jedná, jsou proto v tabulce 4.2 uvedeny pouze orientační 
parametry této kamery. 

 
 

 
Obrázek 4.4: DOME kamera Axis 216 

 
 
 

Tabulka 4.2 Technické parametry DOME kamery [7] 
Typ Barevná DOME kamera 
Snímací čip 1/3“ SHARP CCD 
Počet pixelů PAL:512(H)x582(V) 

NTSC:512(H)x494(V) 
PAL:752(H)x582(V) 

NTSC:768(H)x494(V) 
Systém PAL/NTSC 
Horizontální rozlišení 420 Tv řádků 480 Tv řádků 
Minimální osvětlení 0,8 Lux / F1.2 1,0 Lux / F1.2 
Elektronická závěrka 1/50(1/60) – 1/100,000 s 
Odstup signál / šum >48dB 
Video výstup 1Všš, 75Ω, BNC 
Provozní teplota -20°C ~ 50°C 
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Kamera MT-ES033 
K této kameře je připojen manuálně nastavitelný objektiv f 2,8-12 mm / F1.4. 

Po umístění kamery se zaostření obrazu musí provést ručně na místě. Na zadní straně 
kamery se nachází automatické vyrovnávání bílé (AWB), automatické nastavení 
zesílení (AGC) a kompenzace protisvětla (BLC). Pokud je připojen řízený objektiv 
(Lens), volíme řízení pomocí videosignálu (video) nebo napětí (DC). Dále přepínáme 
elektronickou závěrku (EE) a automatickou clonou objektivu (AI). 

 
 
 

 
Obrázek 4.5: Kamera MT-ES033 

 
 
 

Tabulka 4.3 Technické parametry MT-ES033 [6] 
Snímací prvek 1/3" CCD 
Počet pixelů NTSC : 752 (H) x 492(V) ; PAL :752(H) x 582 (V) 
Horizontální rozlišení 480 Tv řádků (Den), 600 Tv řádků (Noc) 
Synchronizace Interní 
Gamma korekce 0,45 
Odstup signál / šum >52dB (AGC vypnuto) 
Video výstup 1Všš 75Ω, BNC 
Elektronická závěrka NTSC:1/60-1/100,000 s PAL:1/50-1/100,000 s 
Minimální osvětlení Den: 0.01 Lux / F1.2 / Noc: 0.001 Lux / F1.2 
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Kamera MT-L2201 
Jedná se o vodotěsnou kameru s 22násobným optickým zoomem. Ovládání zoomu 

je umístěno na panelu vedle samotné kamery. Kamera je dále vybavena IR LED 
diodami, které mají dosvit až 100 m. [8]  

 

 
Obrázek 4.6: Kamera MT-L2201 

 
 
 
 

Tabulka 4.4 Technické parametry MT-L2201 
Snímací prvek 1/4" SONY COLOR CCD 
Horizontální rozlišení 480 Tv řádků 
Počet pixelů NTSC: 768(H) 494(V) NTSC:512(H) 492(V); 
Minimální osvětlení 0 Lux (IR zapnuto) 
Odstup signál / šum >48 dB 
Pozorovací úhel  80° 
Dosah 80 ~ 100 m 
Video výstup 1Všš 75Ω, BNC 
Krytí IP65 
Elektronická závěrka 1/60(1/50)-1/100000 s 
Napájení AC 230 V 
Provozní teplota -20°C ~ 50°C 
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4.1.2 Digitální multiplexní rekordér AVC 776 
Digitální multiplexní rekordér (DMR) AVC 776 umožňuje sledovat obraz až 

z devíti kamer současně a uchovávat pořízený záznam na HDD. Digitalizovaný záznam 
je možné jednoduše přehrávat, vyhledávat v něm či přehrávat záznam pozadu či 
zpomaleně. HDD lze jednoduše vyměnit za jiný v případě zaplnění kapacity, nebo starý 
záznam přemazat novým. Pomocí video web serveru je možné přenášet záznam po 
místní datové síti (LAN) nebo po Internetu. 

AVC 776 využívá Wavelet kompresní formát jako náhradu pomaloběžného 
videorekordéru a multiplexeru. 

Dále umožňuje nastavit detekci pohybu v obraze pro každou kameru individuálně. 
Při sepnutí alarmu začne systém nahrávat záznam. Mezi další funkce patří také obraz 
v obraze, kdy je na obrazovce promítán videosignál z jedné kamery, a zároveň je 
zobrazen i zmenšený videosignál z dalších kamer. 

 

 
Obrázek 4.7: Zapojení systému CCTV bez video web serveru 

 
Vlastnosti: 

• Vzdálené ovládání po internetu pomocí video web serveru 
• Wavelet kompresní formát jako náhrada pomaloběžného videorekordéru a 

multiplexeru 
• 4 audio vstupy / 2 audio výstupy 
• Menu na obrazovce – On Screen Display a funkce reálného času – RTC 
• Podpora 9 video kanálů 
• Obraz v obraze (PIP) je k dispozici v DMR přehrávacích módech a v živém 

sledování.  
• Detekce pohybu v obraze, detekce ztráty videosignálu 
• Funkce paměti při ztrátě napájení - nastavení systému zůstane zachováno i po 

chybě napájení. 
• Podpora jednoho výměnného IDE pevného disku 
• Vyhledávání videozáznamu v časovém seznamu, seznamu událostí nebo alarmů 
• Ochrana heslem 
• Rozhraní RS-232, RS-485 
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Tabulka 4.5: Technické parametry AVC 776 [3] 
Formát videa NTSC/EIA nebo PAL CCIR 
Pevné disky IDE, UDMA 66, šuplík na výměnné disky až 250GB 
Režim záznamu Ruční, Alarmový, Časový, Detekce pohybu 
Vstupní kamerový signál Kompositní video signál 1Všš 75 Ω, BNC, 9 kanálů 
Průchozí video-signály Kompositní video signál 1Všš 75 Ω, BNC, 9 kanálů 
Výstup MAIN monitoru Kompositní video signál 1Všš 75 Ω, BNC 
Výstup CALL monitoru Kompositní video signál 1Všš 75 Ω, BNC 
Audio vstupy 4 audio vstupy (RCA konektor) 
Audio výstupy 2 audio výstupy (RCA konektor) 
Oblast detekce pohybu 15 x 12 oblastí (NTSC), 15 x 14 oblastí (PAL) 
Citlivost detekce pohybu 256 úrovní 
Detekce ztráty videa Ano 
Obnovovací doba Až 120 obrázků/s (NTSC), 100 obrázků/s (PAL) 
Záznamová rychlost Až 25 obrázků/s (NTSC), 18 obrázků/s (PAL) 
Dell Time (prodleva) 1-10 sekund (nastavitelné) 
Obraz v obraze Ano ( posuvné) 
Uzamčení kláves Ano 
Zoom obrazu 2 x 2 (posuvný) 
Titulek kamer Až 6 znaků 
Nastavení kamerových vstupů Nastavení barvy, kontrastu, jasu 
Alarmové vstupy TTL logika , Hi (5V), Low (GND) 
Alarmový výstup COM, N.O. 
Vzdálené ovládání RS-232 nebo RS-485 
RS-232 / RS-485 (bps) 115200, 57600, 19200, 9600, 4800, 3600, 2400, 1200 
Formát datumu YY /MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, vypnuto 
Napájení 100 – 240 V ~ AC přepínatelné 
Spotřeba < 32 W 
Provozní teplota 10 - 40°C 
Rozměry (mm) 430 x 300 x 65 
Hmotnost 5,4 kg 
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Popis předního panelu AVC 776 

 
Obrázek 4.8: Přední panel AVC 776 

 
1. Výměnný pevný disk 
2. LED diody: Pokud nastane níže uvedená podmínka, LED se rozsvítí 

HDD: HDD je aktivní 
HDD Full: HDD je plný 
ALARM: Svítí, jestliže je alarm nastaven u jednotlivých kamer 
TIMER: Pokud je aktivován časovač 
PLAY: Při přehrávání záznamu se LED rozsvítí 
REC: LED svítí, jestliže se na HDD nahrává záznam 

3. MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíme do režimu hlavního menu. 
4. ENTER: Stiskem ENTER potvrdíme nastavení parametrů. 
5. SELECT: Stlačením zobrazíme vybranou kameru v celoobrazovkovém módu. 
6. ZOOM: Stiskem ZOOM se zvětší obraz na hlavním monitoru. 
7. PIP (OBRAZ V OBRAZE): Stiskem tohoto tlačítka zobrazíme obraz v obraze na 

monitoru. 
8. Zobrazení 4 kamer na monitoru. 
9. Zobrazení 9 kamer na monitoru. 
10. REC: Stiskem REC spustíme nahrávání. 
11. POWER: Stiskem POWER se zapíná a vypíná zařízení. 
12. Zde se nachází sada tlačítek 

STOP/Down: 
STOP: Stiskem STOP zastavíme záznam nebo přehrávání 
Down: V režimu nastavování parametrů slouží jako tlačítko Dolů 
 
PAUSE/Up: 
PAUSE: Stiskem PAUSE pozastavíme činnost 
Up: V režimu nastavování parametrů slouží jako tlačítko Nahoru 
 
PLAY: Stiskem PLAY přehráváme video normální rychlostí 
 
REW/Left, FF/Right: 
REW, FF: Stiskem REW spustíme přehrávání videa pozpátku. Tlačítkem FF 
spustíme přehrávání dopředu. Opakovaným stiskem tlačítek REW, FF 
nastavujete 1, 2, 4, 8, 16, 32násobek normální rychlosti. 
Left: V režimu nastavování parametrů slouží jako tlačítko Doleva 
Right: V režimu nastavování parametrů slouží jako tlačítko Doprava 

13. SLOW: Stiskem SLOW snížíme rychlost v režimu přehrávání záznamů 
14. Výběr kamer 1-9 
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Popis zadního panelu AVC 776 
 

 
Obrázek 4.9: Zadní panel AVC 776 

 
 
 
1. POWER: Připojení napájecího kabelu. 
2. External I/O: Vzdálené ovládání pomocí externího zařízení nebo řídícího systému. 

Alarmové vstupy, externí I/O komunikace 
3. 75Ω/HI: Při zapojení výstupu videosignálu na konektory LOOP patřičné kamery 

přepněme přepínač do polohy HI (vysoká impedance), jinak nastavíme 
impedanci 75 Ω. 

4. VIDEO INPUT (1 – 9): Připojení jednotlivých kamer pomocí BNC konektoru. 
5. CALL: Připojení alarmového monitoru. Umožňuje přepínání kamer. 
6. AUDIO OUT(R/L): Připojení monitoru nebo reproduktoru – režim musí být 

nastaven na 18A pro PAL (24A NTSC) 
7. AUDIO IN (1 – 4): Připojení externího zdroje zvuku (mikrofon) - režim musí být 

nastaven na 18A pro PAL (24A NTSC) 
8. MAIN: Připojení hlavního monitoru 
9. LOOP: Připojení videosignálu mezi vstup (INPUT) a smyčku (LOOP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  41 
 

Základní ovládání AVC 776 
 
Záznam: 
 

AVC 776 umožňuje pořizování záznamu pomocí 4 nahrávacích módů: alarmový 
(ALARM RECORD), časový (TIMER RECORD), manuální (MANUAL RECORD) 
a nahrávání na základě detekce pohybu (MOTION TRIGGER RECORD). Parametry 
záznamu se nastavují v menu RECORD viz. dále. 

V případě výpadku napájení budou video soubory uchovány na HDD a po zapnutí 
napájení se DMR vrátí k původnímu nahrávacímu módu. 
 

• ALARM RECORD – zapnutí na základě externího alarmu, nahrávání je 
indikováno písmenem „A“ a na monitoru znakem  

 
• TIMER RECORD – nahrávání podle časovače, nahrávání je indikováno 

písmenem „T“. 
• MANUAL RECORD – zapnutí pomocí tlačítka REC, nahrávání je indikováno 

písmenem „M“. 
• MOTION TRIGGER RECORD - nahrávání je indikováno písmenem „D“ a na 

monitoru znakem  
 
Přehrávání: 
 
Při stisku PLAY se spustí poslední uložený záznam. 
 
• Rychlé přehrávání vpřed (Fast Forward) a vzad (Fast Rewind) 

Pro zrychlení prohlíženého záznamu vpřed slouží tlačítko FF. Po stisku PLAY 
stiskneme tlačítko FF/Right, tím dojde ke zrychlení prohlíženého záznamu. Po 
opětovném stisku se rychlost přehrávání nastavuje na 1, 2, 4, 8, 16, 32 násobek. 

Naopak pro zpomalení nebo přehrávání vzad slouží tlačítko REW/Left. 
Rychlosti přehrávání jsou stejné jako u přehrávání vpřed. 

 
• PAUSE 

Pokud během přehrávání stiskneme tlačítko PAUSE, dojde k zastavení obrazu. 
 
• STOP 

Tlačítko STOP slouží k návratu k živému vysílání. Pokud při přehrávání záznamu 
stiskneme STOP, dojde okamžitě k návratu k živému vysílání. 

 
• Přehrávání záznamů po jednom snímku 

Při přehrávání záznamu (PLAY) stiskneme tlačítko PAUSE. Tím dojde 
k zastavení obrazu. Poté se stiskem tlačítka FF/Right přehraje další 1 snímek. 
Podržíme-li tlačítko FF/Right, snímky se budou přehrávat jeden po druhém. To 
stejné platí pro tlačítko REW/Left, směr posunu bude ale opačný. 

 
Výběr kamer (1 – 9): 
Stiskem tlačítek 1 – 9 vybereme jednotlivé kamery. 
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Podrobnější rozbor menu  
 
Přihlášení do menu: 
 

Abychom mohli měnit nastavení DMR, musíme se nejprve přihlásit do hlavního 
menu. Do základní nabídky menu se dostaneme stiskem tlačítka MENU. Po stisku 
tlačítka MENU se zobrazí obrazovka, kde se zadává přístupové heslo. 

 
 
 
 
 
Tovární nastavení hesla je 0000. Stiskem tlačítka ENTER se dostaneme do 

základní nabídky menu. 
V případě, že jsme heslo změnili (viz. dále), slouží k pohybu kurzoru doprava 

a doleva tlačítka FF/Right a RW/Left a pro změnu čísel tlačítka Up a Down. 
 
Hlavní menu: 

Po úspěšném přihlášení se dostaneme do hlavního menu, kde se zobrazí 
následující nabídka. 

 
SEARCH:  Vyhledávání v uložených záznamech 
TIMER: Nastavení časovače 
RECORD: Nastavení režimů nahrávání 
CAMERA: Nastavení kanálů kamer 
SYSTEM: Nastavení systému 
EVENT: Seznam událostí 

 
 
 
Pro pohyb a nastavování v menu slouží následující tlačítka: 
 
UP, DOWN: slouží pro pohyb v menu nahoru a dolů a změnu hodnot blikající volby 
Left, Right: slouží pro pohyb v menu doleva a doprava 
ENTER: vstup do submenu / výběr volby 
MENU: vstup do hlavního menu / potvrzení volby / výstup z menu 
 
 
 
 
Volby v menu 
 
 
SYSTEM (Systémové nastavení) 

Zde se nastavují hlavní parametry DMR. Zvuková signalizace při spuštěném 
alarmu nebo při ztrátě videosignálu, délka doby záznamu při spuštění detekce pohybu. 
Nastavuje se zde také systémový čas, nové přihlašovací heslo, přenosová rychlost 
a nastavení přenosového rozhraní atd. 

 

 
Password: 0000 
 

(MENU) 
SEARCH 
TIMER 
RECORD 
CAMERA 
SYSTEM 
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• Audio input 
Slouží k výběru jednoho z 9 kanalů kamer pro nahrávání zvuku. Systém umožňuje 
nahrávání pouze jednoho zvukového signálu. 
 
• Int Audible Alarm 
Slouží k nastavení interní zvukové signalizace. Při výběru ON je zapnuta, při OFF 
vypnuta. Zvukový signál zazní při zapnutí přístroje nebo při náhlém výpadku 
videosignálu, případně při vypínání přístroje. 
 
• Out Audible Alarm 
Slouží k nastavení externí zvukové signalizace. Například připojený reproduktor. Při 
výběru ON je signalizace zapnuta, při OFF vypnuta. 
 
• Motion Audible Alarm 
Nastavení zvukové signalizace při sepnutí alarmu. Při aktivované funkci ON zazní 
v případě detekce pohybu v obraze zvukový signál. 
 
• Alarm Duration 
Nastavení délky trvání záznamu po zaznění zvukové signalizace v případě spuštění 
alarmu. Máme možnost výběru času 10 sek, 15 sek, 20 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 3 min, 
5 min, 10 min, 15 min, 30 min, ALWAYS - stále. 
 
• Dwell Time 
Nastavení časové prodlevy při automatickém sekvenčním zobrazování kamer na CALL 
monitoru. Tento časový úsek je možné nastavit od 1 do 10 sekund. Nastavíme-li 
například 3 sekundy, bude se videosignál připojených kamer postupně přepínat po 
3 sekundách na CALL monitoru. 
 
• Message Latch 
Povolí nebo zakáže vizuální signalizaci alarmu  a ztráty videosignálu  pomocí 
ikon na monitoru.  
 
• Title Display 
Povolí nebo zakáže zobrazení titulku na monitoru. 
 
• Time Display 
Slouží k nastavení zobrazování formátu času:  Y-M-D: rok, měsíc, den 
 M-Y-D: měsíc,rok, den 
 D-M-Y: den, měsíc, rok 
 OFF – datum se nezobrazuje 
• Time  
Nastavení času.  
 
• New Password 
Zde se nastavuje nové heslo. Stiskem tlačítek Left, Right posunujeme kurzor a stiskem 
UP, Down nastavíme nové heslo. Potvrdíme tlačítkem MENU. 
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• Clear HDD 
Slouží k vymazání všech dat na disku. Stiskem tlačítek UP, DOWN vybereme YES 
(Ano) nebo NO (Ne). V případě, že zvolíme YES, otevře se nabídka, která se nás zeptá, 
jestli chceme opravdu disk smazat. Pokud ano, potvrdíme tlačítkem Right ►. Jestliže 
zvolíme tlačítko Left ◄, disk se nesmaže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• System Reset 
Nastaví původní tovární nastavení. 
 
• Remote Mode 
Nastavení externího rozhraní buď pomocí RS-232 nebo RS-485. Například připojení 
k počítači nebo video web serveru. 
 
• Baud Rate 
Nastavení přenosové rychlosti externího rozhraní. Zvolit můžeme: 115200, 57600, 
19200, 9600, 4800, 3600, 2400 a 1200 bps. 
 
• Remote Protocol ID Setup 
Slouží k ovládání různých DMR pomocí rozhraní RS-232. Číslo ID může být v rozsahu 
od 000 do 255. 
 
 
SEARCH (Vyhledávání) 

Zde se nachází vyhledávání jednotlivých uložených záznamů. Záznamy můžeme 
vyhledávat podle typu záznamu – spuštěný alarm, detekce pohybu. Je zde možnost 
přehrát poslední uložený záznam, nebo vyhledávání podle času uložení. 
 
• Last Record 
Přehraje poslední uložený záznam. 
 
• Full List 
Zde se zobrazí všechny uložené záznamy podle času uložení na HDD. V případě, že je 
pořízeno více záznamů během jedné hodiny, DMR uloží tyto záznamy do jedné složky. 
Tlačítky UP, DOWN vybíráme hledaný záznam. Stiskem tlačítek Left, Right listujeme 
stránkami. Tlačítkem SLOW vstoupíme do složky. Pro přehrání vybraného záznamu 
stiskneme ENTER. Tlačítkem MENU se dostaneme do předchozí nabídky. 
 
• Alarm List 
Obsahuje všechny záznamy pořízené při spuštění alarmu. V případě, že není uložen 
žádný záznam, zobrazí se na obrazovce EMPTY (Prázdný). 
 
• Motion List 
Obsahuje záznamy pořízené při detekci pohybu v obraze. 

ALL DATA IN HDD 
WILL BE CLEARED 

ARE YOU SURE? 
(◄: NO ►: YES) 
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• Time Search 
Umožňuje najít záznam podle určeného data. Pokud databáze neobsahuje žádný záznam 
z tohoto data a času, objeví se na obrazovce zpráva TIME NOT FOUND (Čas 
nenalezen). 
 
 
TIMER (Plánování záznamů) 

Slouží k nastavení plánovaných záznamů. DMR umožňuje nastavit nahrávání 
pouze v určité dny, nebo stále. Po vstupu se nám zobrazí nabídka, kde můžeme nastavit, 
kdy spustit nahrávání. 
 
 

(Timer) 
DAY START END QAULITY IPS 
DAILY 00:00 00:00 BEST 18A 
------ --:-- --:-- ------ --- 
TIMER ENABLE: NO    

• Day 
Zde vybereme, který den chceme, aby se pořídil záznam. Můžeme zvolit jednotlivé dny 
v týdnu: MON (pondělí), TUE (úterý), WED (středa), THU (čtvrtek), FRI (pátek), SAT 
(sobota), SUN (neděle). Nebo pondělí až pátek MON - FRI, sobota až neděle SAT – 
SUN. Nebo denně - DAILY. 
 
• Start / End 
Start – nastavení začátku nahrávání 
End – ukončení nahrávání 
 
• Quality 
Nastavení kvality pořizovaného záznamu. Na výběr máme Best, High, Normal a Basic 
(viz. Tabulka 5.5). 
 
• IPS 
Zde volíme počet snímků za sekundu (Images Per Second). 
NTSC – 25A, 15, 8, 4, 2, 1 
PAL – 18A, 12, 6, 3, 2, 1 
Pozn.: „A“ znamená nahrávání se zvukem (Audio) 
 
• Timer Enable 
Povolíme nebo zakážeme funkci časovače.  
YES – časovač povolen, NO – časovač vypnut. 
 
 
RECORD (Nahrávání) 

Zde se provádí nastavení režimu záznamu, jak pro běžné nahrávání, tak i v případě 
spuštění alarmu. Dále nastavujeme, jakým způsobem se bude nahrávat záznam na HDD. 
 
• HDD Overwrite 
Při volbě YES (Ano) se budou v případě zaplnění HDD nejstarší uložené záznamy 
přepisovat bez varování novými. Pokud zvolíme NO (Ne), záznam na HDD se při 
zaplnění kapacity zastaví. 
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• Record IPS 
Nastavení počtu snímků za sekundu při běžném nahrávání: 
NTSC – 25A, 15, 8, 4, 2, 1 
PAL – 18A, 12, 6, 3, 2, 1 
 
• Record Quality 
Nastavení kvality při běžném nahrávání. Na výběr máme čtyři možnosti: Best, High, 
Normal a Basic. 
 
• Alarm Record IPS 
Nastavení počtu snímků za sekundu při sepnutí alarmu: 
NTSC – 25A, 15, 8, 4, 2, 1 
PAL – 18A, 12, 6, 3, 2, 1 
 
• Alarm Record Quality 
Nastavení kvality nahrávání při sepnutí alarmu. Opět jsou na výběr čtyři možnosti: Best, 
High, Normal a Basic. 
 
 
• Motion Trigger Record 
Spuštění nahrávání záznamu při detekci pohybu v obraze. 

Pro spouštění záznamu při detekci pohybu v obraze vybereme ON. Zařízení se 
automaticky přepne z pohotovostního módu do režimu nahrávání a dojde ke změně 
obnovovací frekvence. Na monitoru se zobrazí symbol  a písmeno „D“. 

Čas záznamu je závislý na nastavení Alarm Duration (menu SYSTEM) a bude 
odpočítáván od posledního spuštění. Například pokud je doba záznamu nastavena na 
1 minutu, záznam se bude nahrávat od 0:00:00 do 0:01:00. Pokud bude detekce pohybu 
spuštěna znovu v 0:00:40, záznam se provede od 0:00:00 do 0:00:40 a od 0:00:40 do 
0:01:40. Tedy celkový záznam bude trvat 00:01:40. 

Vybereme-li OFF, tak po detekci pohybu v obraze dojde ke změně obnovovací 
frekvence monitoru a zobrazí se symbol , ovšem neprovede se záznam na HDD. 

 
 

Tabulka 4.6 Přehled doby nahrávání při různé kvalitě záznamu [3] 
NTSC 

IPS 25A 15 8 4 2 1 
Best 48 96 180 360 720 1440 
High 60 120 226 450 900 1800 

Normal 96 192 360 720 1440 2880 

Kvalita 
nahrávání 
(hodin) 

Basic 160 320 600 1200 2400 4800 
Typ HDD 240 GB (120 GB x 2) 

 
PAL 

IPS 18A 12 6 3 2 1 
Best 48 100 202 406 608 1216 
High 60 126 254 506 760 1520 

Normal 98 202 406 810 1216 2440 

Kvalita 
nahrávání 
(hodin) 

Basic 162 336 676 1350 2026 4050 
Typ HDD 240 GB (120 GB x 2) 
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CAMERA (Nastavení kamer) 
Zde nastavujeme vlastnosti připojených kamer, jejich názvy, polaritu, a také 

detekci pohybu v obraze. Dále jestli se bude videosignál zobrazovat na CALL monitoru 
a jak bude systém reagovat na detekci pohybu. 
 
• Title 
Umožňuje nadefinování názvu pro každou kameru. Jako výchozí názvy jsou nastavena 
čísla vstupu kamer. Tlačítky UP, DOWN vybereme požadovanou kameru a tlačítkem 
ENTER aktivujeme možnost změny. Stiskem tlačítek Left, Right posuneme kurzor na 
vybranou pozici a stiskem UP, DOWN vybereme požadovaný znak. 
 
• Dwell 
Při volbě ON (Zapnuto) bude videosignál z kamery zobrazován na CALL monitoru. 
V případě volby OFF (Vypnuto) se signál z dané kamery na CALL monitoru nezobrazí. 
Doba, po kterou se jednotlivé kamery zobrazují na CALL monitoru, se nastavuje 
v menu SYSTEM – Dwell Time. 
 
• Brightness, Contrast, Color 
Umožňuje nastavení jasu, kontrastu a barvy zvlášť pro každou kameru. Nastavitelný 
rozsah je od 0 – 9. 
 
• Alarm 
Nastavení polarity aktivního alarmového signálu. Pokud je videosignál připojen na 
vstup LOOP, je potřeba přepnout přepínač 75Ω/HI do polohy HI (vysoká impedance). 
Máme na výběr LOW, OFF, HIGH. Základní nastavení je na LOW (nízká impedance). 
Pokud jsme připojili kamery na vstup VIDEO INPUT, necháme hodnotu LOW. 
 
• Record 
V položce Record se zvolí, jakým způsobem se bude videosignál z kamer nahrávat. 
Zvolit můžeme tři možnosti: EVENT, NORMAL, OFF. 
 
EVENT: Pokud je sepnut alarm na nějakém kanálu, bude se pořizovat záznam z tohoto 
kanálu s větší frekvencí než u ostatních kanálů. Například pokud bude na kanále č.1 
spuštěn alarm, bude zařízení zaznamenávat s periodou 1-2-1-3-1-4… 
NORMAL: Pokud bude sepnut alarm, bude zařízení normálně nahrávat podle 
nastavení. 
OFF: Při sepnutí alarmu zařízení nebude nahrávat. 
 
 
MOTION DETECTION SETUP (Detekce pohybu v obraze) 

Detekce pohybu v obraze se nastavuje v menu CAMERA. Tlačítkem MENU 
vstoupíme do hlavního menu. Vybereme volbu CAMERA a potvrdíme tlačítkem 
ENTER. Dále vybereme tlačítky UP, DOWN kameru, u které chceme nastavit detekci, 
a dvakrát stiskneme tlačítko ENTER, čímž vstoupíme do menu MOTION 
DETECTION SETUP. Zobrazí se nám detekční body obrazu kamery (obrázek 4.10). 
 
 



  48 
 

 
Obrázek 4.10: Nastavení detekce pohybu v obraze. Detekční body vypnuty. 

 
 

Detekční body tvoří mřížku o velikosti 15 x 14 pro PAL. Každý detekční bod 
můžeme nastavit individuálně na hodnoty ON (zapnuto) a OFF (vypnuto) podle 
potřeby, a také volit jeho citlivost (SENSITIVITY). 

Výběr jednotlivých bodů se provádí tlačítky UP, DOWN, Left, Right. Pokud 
chceme nastavit hodnotu bodu na ON, najedeme na požadovaný bod a stiskneme 
tlačítko ENTER. Opětovným stiskem tlačítka ENTER přepneme hodnotu na OFF. 
Tlačítkem ZOOM nastavíme hodnoty ON nebo OFF na celém aktivním řádku. 
Tlačítkem PIP zapneme všechny hodnoty na ON nebo OFF v celém obraze (obrázek 
4.11). 

 

 
Obrázek 4.11: Detekční body zapnuty. 

 
Pro nastavení citlivosti slouží tlačítka SLOW a REC. Tlačítkem SLOW 

nastavujeme citlivost bodu až do hodnoty 255 a tlačítkem REC citlivost nastavujeme na 
hodnotu 000. 
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Systém reaguje na pohyb i na změnu jasu snímaného prostoru. Nízké hodnoty 
citlivosti (např. 001) značí vysokou citlivost. Vyšší hodnoty (např. 255) nižší citlivost. 
Můžeme tedy nastavit vhodnou citlivost pro různá místa v obraze. Základní hodnota je 
nastavena na 32. Nastavení potvrdíme tlačítkem MENU. 

V případě spuštění alarmu se na monitoru objeví obrázek  signalizující detekci 
pohybu v obraze. Aby se zároveň spustilo i nahrávání obrazu při alarmu, je nutné 
v menu RECORD nastavit Motion Trigger Record na hodnotu ON. Zvuková 
signalizace se zapíná v menu SYSTEM – Motion audible alarm. 
 
 
EVENT (Seznam událostí) 

Zde se zapisují systémové události, jako je ztráta videosignálu, přerušení napájení, 
spuštění alarmu apod. Systém umožňuje zobrazení 16 událostí na jedné stránce. Pro 
listování mezi stránkami slouží tlačítka Left, Right. Pro smazání události stiskneme 
tlačítka UP, DOWN. 
 
 
Zprávy v seznamu událostí: 
M – HDD WARNING: Master HDD měl poruchu. 
M – HDD LOSS: Master HDD není připojen. 
M – HDD ERROR: Na master HDD došlo k chybě. 
S – HDD WARNING: Slave HDD měl poruchu. 
S – HDD LOSS: Slave HDD není přpojen. 
S – HDD ERROR: Na slave HDD došlo k chybě. 
HDD FULL: Disk je plný. 
SYSTEM ERROR: Chyba systému. 
---01 VLOSS: Ztráta videosignálu na kanálu 1. 
---02 ALARM: Vnější čidlo spustilo alarm na kanálu 2. 
POWER RESTORE: Znovu zapnutí napájení po přerušení. 
 
 
 
Další operace 
 
Umístění zobrazovaných kamer na monitoru 

DMR umožňuje nastavit různé rozmístění zobrazovaných videosignálů na hlavním 
monitoru. Normální řazení probíhá podle čísla vstupu kanálu. 

Stiskem tlačítek  zvolíme zobrazení čtyř nebo devíti kamer. Dále stiskneme 
tlačítko SELECT, čímž aktivujeme volbu. Tlačítky Left, Right se přepneme na 
požadovanou pozici a vybereme kameru, kterou chceme na dané pozici zobrazit. 
Stiskem tlačítka MENU potvrdíme nastavení. 
 
Obraz v obraze (PIP) 

Stiskem tlačítka PIP  se na monitoru zobrazí obraz v obraze. Do hlavního 
obrazu se vloží malý obrázek o velikosti 1/9 velikosti obrazovky. Opakovaným stiskem 
PIP přesouváme zmenšený obrázek po obrazovce. 

Tlačítkem Select aktivujeme výběr kamer. Pomocí tlačítek Left, Right 
se přepínáme na pozadí nebo vložený obrázek. Tlačítky 1 – 9 zobrazujeme jednotlivé 
kamery. Stiskem MENU potvrdíme nastavení. 
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Obrázek 4.12: Obraz v obraze (PIP) 

 
 
Zvětšení obrazu (Zoom) 

Stiskem tlačítka ZOOM se zvětší hlavní obraz. Zvětšený obraz tvoří 1/4 hlavní 
obrazovky. Zároveň se vloží zmenšený obraz celé obrazovky, na kterém vidíme, ve 
které části obrazovky se nacházíme. Opětovným stiskem tlačítka ZOOM se 
přesouváme po dalších částech obrazovky. 
 

 
Obrázek 4.13: Zobrazení zoomu. 

 
 
 
Zablokování funkcí (Key lock) 

Současným stiskem tlačítek MENU a ENTER se zablokuje funkce všech tlačítek. 
Pro odblokování opět stiskneme tlačítka MENU a ENTER. 
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4.1.3 Video Web Server AVC 732E 
Video web server AVC732 umožňuje připojení do internetu přes IP adresaci. 

Pomocí web serveru můžeme pohodlně ovládat systém CCTV přes počítač, který je 
připojen k internetu a má nainstalovaný příslušný software. AVC 732E umožňuje 
připojit dva video kanály. 

 
Obrázek 4.14: Zapojení CCTV systému s Web Serverem AVC 732E 

 
Vlastnosti: 

 Je kompatibilní s většinou CCTV komponentů - umožňuje ovládat jakékoliv 
zařízení s video výstupem prostřednictvím sítě internet nebo LAN. 

 Podporuje automatické znovupřipojení – ANR (Auto Network Reconnection) 
 Podpora funkce watch dog 
 4 alarmové vstupy 
 Podpora dynamických IP adres 
 Duplexní režim – umožňuje současně přehrávání i záznam 
 Automatické zasílání emailu v případě alarmu nebo posílání obrázků na FTP 
 Součástí softwaru je i přehrávač 
 Umožňuje připojení více uživatelů najednou (až 5 uživatelů) 

 
 
 
Vzdálené ovládání DVR pomocí video web serveru AVC 732 

Všechny typy digitálních záznamových zařízení AVC lze pomocí webového 
serveru ovládat po TCP/IP síti. Video web server s DMR (v našem případě AVC 776) 
komunikuje pomocí sériového rozhraní RS-485. 

V klientském software se zvolí typ digitálního videorekordéru a po připojení 
se ovládá pomocí funkčních ikonek. U takto připojeného videorekordéru lze například 
měnit zobrazení kamer, prohlížet si záznam a dokonce i měnit nastavení v OSD menu. 
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Tabulka 4.7: Technické parametry AVC 732E [9] 
Video vstup 2 kanály pro analogové a digitální zařízení, 1Všš 75Ω, BNC 
Alarmový vstup 4 vstupy / 2 výstupy 
Funkce watch dog Ano 
Rozhraní RS-485 
Síťové rozhraní Ethernet (10/100 Base-T) 
Komprese obrazu JPEG 
Vlastnosti obrazu Jas, kontrast, odstín 
Síťová připojení Podporuje TCP/IP, PPPoE, DDNS, DHCP 
Podporované 
protokoly 

TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, DHCP, DDNS, PPPoE, 
SNTP 

Rozlišení 704 x 480, 352 x 240 (NTSC) / 704 x 576, 352 x 288 (PAL) 
Nahrávání při alarmu Ano 
Zabezpečení Heslem 
Napájení 12 V DC / 500 mA 

 
 
 
 

Popis panelu AVC 732E 
 

 
Obrázek 4.15: Zadní strana AVC 732E 

 
 
1. LAN 
Slouží k připojení web serveru k internetu, LAN síti, nebo přímo k PC prostřednictvým 
crossover (překřížený) nebo straigth-through (přímý) kabelu. 
 
2. Video Input 
Slouží k připojení videosignálu. Například kamery nebo video výstupu z DVR. Web 
server AVC 732E umožňuje připojení 2 kanálů. 
 
3. Alarm I/O 
Slouží k připojení zařízení, jako jsou například PTZ kamery, DVR, nebo externího 
alarmového vstupu. 
 
4. Napájení 
Připojení napájecího konektoru (12V / 500mA). 
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Resetovací tlačítko  
Na spodní straně web serveru se nachází resetovací tlačítko, které znovu nastaví 

tovární hodnoty přístroje. Nutno podržet alespoň 5 vteřin. 
 

 
Obrázek 4.16: Umístění resetovacího tlačítka 

 
 
Nastavení video web serveru 

Abychom mohli pomocí video web serveru přes internet ovládat připojené DVR 
nebo kamery, je nutné nejprve web server nastavit. Na PC nainstalujeme software 
dodaný výrobcem, pomocí kterého budeme nastavování provádět. Abychom mohli 
změnit nastavení, musíme propojit video web server s PC. 
 
Video web server propojíme se síťovou kartou počítače prostřednictvím crossover 
(překřížený) nebo straigth-through (přímý) kabelu.  
 

 
Obrázek 4.17: Propojení AVC 732E s PC 

 
 
 
 
Nastavení připojení 
Abychom se mohli připojit k web serveru, je nutné nejprve nastavit síťové připojení 
počítače. 
 
Postup nastavení pro Windows. 
Start –> Nastavení –> Síťová připojení –> Připojení k místní síti –> Vlastnosti –> 
Protokol sítě Internet (TCP/IP) 
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Obrázek 4.18: Nastavení IP adresy 

 
 

Klikneme na „Použít následující adresu IP“ a nastavíme IP adresu například 192.168.1.1 
a masku podsítě 255.255.255.0  
 
IP adresa by měla mít tvar 192.168.1.xxx (stejná podsíť). Rozsah xxx může být od 1 do 
255 kromě 10, protože IP adresa 192.168.1.10 je vyhrazena pro video web server. 
Maska je stále 255.255.255.0. 
 
Po nastavení připojení a propojení video web serveru k PC dvakrát klineme na ikonku 
 
Video Server E , čímž se nám otevře přihlašovací okno. 
 
 

 
Obrázek 4.19: Přihlašovací okno video web serveru 



  55 
 

Pro přihlášení zadáme Login: admin a Heslo: admin. IP adresa 192.168.1.10, port 80. 
Po nastavení přihlašovacích údajů klikneme na zelené tlačítko connect. Po úspěšném 
přihlášení se zobrazí následují obrazovka (obrázek 4.20). 

Aby se zobrazil videosignál z kamer, je nutné připojit BNC konektor na výstup 
MAIN videorekordéru AVC 776 nebo na jednu z kamer (obrázek 4.14). 

 
Obrázek 4.20: Hlavní obrazovka video web serveru 

 
Popis jednotlivých tlačítek: 
 
A – přepínání jednotlivých kamer, zobrazení 4 / 9 kamer najednou, PIP 
B – Stop, Fast Rewind, Fast Forward, Pause, Slow Forward, Play 
C – Zoom, Select, Uzamčení, Nahrávání (na HDD videorekordéru) 
D – Menu, Up, Down, Left, Right 
E – Enter 
F – zobrazuje počet aktuálně přihlášených uživatelů 
G – Connect / Disconect, Nastavení rozlišení (PAL 352 x 288; 704 x 576), Kvalita 

obrazu, Jas, kontrast, odstín, Sejmutí obrázku, Nahrávání záznamu na počítač, 
Nastavení systému (SYSTEM CONFIG). 

H – Jednotlivé video kanály. 
 
Po najetí kurzoru myši na tlačítka se zobrazí jejich popis. 
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Pro nastavení vlastností video web serveru klikneme na SYSTEM CONFIG. 
 

 
 

Nejprve je třeba nastavit vlastnosti zařízení, které bude video web server ovládat. To se 
nastavuje v menu Peripheral. 
 
 

 
Obrázek 4.21: Nastavení připojených zařízení 

 
 

Nastavujeme zde přenosovou rychlost (Baud Rate), ID a model.Toto nastavení by 
mělo být stejné jako u připojeného zařízení, které chceme ovládat. V našem případě 
můžeme jako model vybrat jak 4CH DMR, tak 9CH DMR, protože víc jak čtyři kamery 
nemáme k dispozici. Volbu potvrdíme tlačítkem APPLY. 
 
Dále je třeba nastavit síťové připojení web serveru. Web server AVC 732 umožňuje jak 
statické tak i dynamické adresování.  
 
Statická IP 

Nastavení statické IP adresy se provádí v menu Network. Klikneme na Network 
a vyplníme IP adresu, bránu a masku sítě, na kterou bude video web server připojen. 
V poli IP TYPE zvolíme Static IP. Volbu potvrdíme tlačítkem APPLY. 
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Obrázek 4.22: Příklad nastavení statické IP adresy. 

 
 

Dynamická IP 
Klikneme na Network a v poli IP TYPE zaškrtneme DHCP. Port necháme 80. 

Poté klikneme na DDNS, kde zaškrtneme v poli DDNS enable (povolit). Dále zadáme 
DNS: 147.229.3.10, Domain: utko.feec.vutbr.cz a nyní volbu potvrdíme tlačítkem 
APPLY. 
 

Obrázek 4.23: Nastavení dynamického přidělování adres. 
 
 

Nyní, když jsme nastavili vlastnosti připojení video web serveru, rozpojíme PC 
a video web server. Video web server připojíme pomocí konektoru RJ-45 do sítě 
internet. 

Na počítači, který je připojen k internetu, otevřeme nainstalovaný program pro 
ovládání video web serveru Video Server E a přihlásíme se. Do přihlašovacího pole 
zadáme IP adresu a port, který jsme nastavili pro video web server. V případě 
dynamické adresy zadáme IP adresu 147.229.151.221, která byla přidělena správcem 
sítě pro video web server. 
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Podrobnější popis menu 
 
Připojení k síti (Network) 

Zde nastavujeme vlastnosti připojení video web serveru. Jak bylo zmíněno výše, 
web server podporuje statické i dynamické adresování. 
 
Mail 

V případě, že je sepnut alarm, je zaznamenán snímek kamery a poslán emailem. 
Emailovou zprávu je možné zasílat na více adres uvedených v Mail account. Do pole 
Server zadáme adresu mail serveru.  

Adresu přidáme stiskem tlačítka ADD. Odstraníme tlačítkem DELETE. Upravit 
adresu lze po stisku tlačítka EDIT. Odchozí zprávu lze zabezpečit heslem v panelu 
Verify Password výběrem položky YES, zadáním jména adresáta a hesla. Po nastavení 
klikneme na APPLY. 

 

 
Obrázek 4.24: Nastavení mailu 

 
FTP 

Je-li sepnut alarm, zaznamená se snímek kamery a uloží se na FTP server. Opět 
nastavíme adresu serveru v poli Server a cílový adresář v poli Directory. 
 

 
Obrázek 4.25: Nastavení FTP 
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Nastavení času (Server Time Config) 
Čas můžeme nastavit pomocí SNTP serveru – Correct time from SNTP server. 

Nebo můžeme čas nastavit ručně – Correct time by user. 
 
Nastavení alarmu (Alarm) 

Zde se nastavuje doba nahrávání při spuštění alarmu, povolení zasílání obrázků na 
mail a FTP atd. 

 
Alarm Trigger – pro povolení zasílání zpráv emailem a FTP zatrhneme pole Enable 
Alarm Method – způsob zaslání obrázků v případě aktivace alarmu. Email nebo FTP. 
Post Numbers – nastavení kolik obrázků zaslat. Možnost 1 – 10 obrázků. 
Alarm Duration – nastavení doby nahrávání při alarmu. 
Alarm Video Source Definition – nastavení vstupních videosignálů pro jednotlivé 
kanály. 
Alarm Rekord – povolení (ON) / zakázání (OFF) nahrávání záznamu po sepnutí alarmu. 
Alarm Refresh – aktualizuje (vypne) signalizaci minulých alarmových stavů. 
 
 

 
Obrázek 4.26: Nastavení alarmu 

 
 
Seznam alarmových událostí (Alarm list) 

Obsahuje seznam všech zaznamenaných alarmových událostí. Můžeme je přímo 
přehrát stiskem PLAY nebo smazat tlačítkem DELETE. 
 
 
Všeobecné nastavení (General) 

Je zde zobrazena verze firmware. Dále zde můžeme pojmenovat video kanály 
a nastavit funkci Turbo step, která slouží k urychlení výběru nebo ovládání připojených 
kamer nebo DVR. Pokud při ovládání DVR nastavíme Turbo step na 5, tak při jednom 
kliknutí na tlačítka up, down, left, right to bude, jako bychom klikli 5-krát. 

Klikneme-li na Server Log, zobrazí se nám seznam událostí, kde jsou například 
chybové hlášky, čas připojení uživatelů atd. 
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Vytvoření uživatelských účtů (Account) 
Pro přístup k video web serveru můžeme nastavit několik uživatelských účtů 

a každému z nich můžeme přidělit různá práva. Maximální počet současně přihlášených 
uživatelů je pět.  

Uživatelské účty vytvoříme v menu Account. Nového uživatele přidáme stiskem 
ADD, smažeme tlačítkem DELETE a upravíme tlačítkem EDIT. 
 

 
Obrázek 4.27: Vytvoření uživatelských účtů 

 
Uživatelská práva pro jednotlivé uživatele se přidělují v poli User level. 
 

 
SUPERVISOR 
Uživatel může ovládat všechny funkce (A, B, C, D, E, F, G) 
 
HIGH 
Uživatel může ovládat funkce A, B, C, D, E, F. Nemá přístup k G 
 
NORMAL 
Může ovládat A, E, F. Nemá přístup k B, C, G. 
 
GUEST 
Ovládá pouze A. 
 

V poli Life time nastavujeme dobu, po kterou mohou být uživatelé přihlášeni. 
Rozsah nastavení je 1 minuta, 5 minut, 10 minut, 1 hodina, 1 den, neomezeně – infinity. 

Login record slouží k tomu, aby se při přihlášení uložil čas přihlášení do Server 
Log v menu General. 
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Nastavení připojeného zařízení (Peripheral) 
V menu Peripheral nastavujeme vlastnosti připojených zařízení k video web 

serveru. Přenosová rychlost (Baud Rate) a číslo ID by měly být stejné jako 
u ovládaného zařízení. V poli model vybereme z nabídky připojené zařízení. 

AVC 732 podporuje tyto zařzení: 1CH DVR, 4CH DVR (Full), 4CH DVR 
(Basic), 4CH DMR, 9CH DMR, 16CH DMR, 4CH DQR, PTZ (Normal), 4CH MPEG 2 
DVR a PTZ (P-D). 
 

 
Obrázek 4.28: Nastavení periferií 

 
Připojení uživatelé (Online user info) 

Toto okno nám poskytuje informace o připojených uživatelích. Jméno, IP adresu, 
práva, rozlišení a kvalitu obrazu. Stiskem tlačítka Info Refresh aktualizujeme informace 
o připojených uživatelích. 
 

 
Obrázek 4.29: Připojení uživatelé 
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Ukládání souborů (File Path) 
Zde nastavujeme, kam se mají ukládat snímky (Snapshot) a nahrávaný záznam 

(Rekord Path). Snímky jsou ukládány ve formátu JPEG a video je ukládáno ve formátu 
VSE. Součástí dodaného software je i přehrávač umožňující převést uložené video do 
formátu AVI. Můžeme zde také nastavit zvuk, který se přehraje při spuštění alarmu 
(Alarm Audio Path). 
 
 
Přihlášení pomocí internetového prohlížeče 

K video web serveru je možné přihlásit se pomocí webového prohlížeče. 
Otevřeme například Internet Explorer a zadáme IP adresu web serveru. Zobrazí se 
přihlašovací okno, kde zadáme přihlašovací jméno a heslo a klikneme na Submit. 

Otevře se obrazovka, přes kterou ovládáme video web server. V prohlížeči musí 
být ovšem nainstalovaná JAVA. 
 

 
Obrázek 4.30: Přihlašovací okno 

 

 
Obrázek 4.31: Ovládání video web serveru pomocí prohlížeče 

 



  63 
 

5. Zdůvodnění volby jednotlivých úkolů 
 

Úlohu jsem rozdělil na dvě hlavní části. V první části se studenti seznámí 
s ovládáním digitálního videorekordéru AVC 776, a ve druhé pak s video web serverem 
AVC 732E. 

Nejprve si studenti vyzkouší možnosti zobrazení videosignálu na hlavním 
monitoru – zobrazení 4/9 kamer najednou a funkci zoom. Jelikož kamera MT-L2201 má 
22x optický zoom, mohou studenti porovnat kvalitu optického zoomu kamery 
a digitálního zoomu videorekordéru. 

Jako hlavní část celé úlohy jsem zvolil detekci pohybu v obraze. Při nastavování 
detekce pohybu se totiž studenti seznámí s ukázkou možností téměř celého systému. 
Nastavuje se zde jak samotná detekce, tak i zvuková signalizace v případě spuštění 
alarmu, kvalita a délka pořizovaného záznamu, a také jakým způsobem záznam přehrát.  

Ve druhé části si studenti vyzkouší vzdálené ovládání videorekordéru přes internet 
pomocí video web serveru AVC 732E. Zde se studenti seznámí, jakým způsobem 
nastavit připojení web serveru. Po připojení na web server se videorekordér ovládá 
stejným způsobem, jako při přímé obsluze, pouze pomocí funkčních ikon. Dále si 
studenti vyzkouší přístup na video web server pomocí webového prohlížeče. 

Další úkoly jsem do cvičení již nezařadil pro jejich časovou náročnost. 
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6. Laboratorní úloha kamerových systémů 
 
Úvod 

Následující úloha si klade za cíl předvést základní vlastnosti a možnosti kamero-
vých systémů. Prakticky si vyzkoušíme některé funkce a vlastnosti přiděleného 
kamerového systému.  

 
Dohledový kamerový systém se v angličtině označuje zkratkou CCTV (Closed-

Circuit Television – Uzavřený televizní okruh). V češtině se někdy také používá název 
průmyslová televize. CCTV systém na rozdíl od veřejného televizního vysílání přenáší 
signál z kamer na určený a omezený počet monitorů. 

Uzavřený televizní okruh CCTV je systém, který umožňuje sledovat dění 
v zájmových oblastech střeženého prostoru. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze 
velmi dobře identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně. 
Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové 
zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. 
 
 
Mezi hlavní funkce CCTV systémů patří: 

• prevence kriminality, 
• identifikace osob a objektů, 
• zajištění bezpečnosti pracovníků a obsluhy strojních zařízení, 
• dohled nad technologickými procesy, 
• sledování dopravních situací. 

 
CCTV systémy se dále používají v součinnosti s dalšími systémy EZS (Elektrická 

zabezpečovací signalizace), EKV (Elektronická kontrola vstupu) a případně i s EPS 
(Elektrická požární signalizace). 

 
 

Základní komponenty CCTV systému jsou: 
• kamery, 
• ovládací jednotky kamer, 
• monitory, 
• přepínače, kvadrátory, multiplexory, 
• záznamová zařízení, 
• přenosová zařízení. 

 
 
 
 

Složení přiděleného kamerového systému 
Přidělený kamerový systém se skládá ze čtyř kamer, a to z AVC 647, AXIS 216 

v DOME krytu, MT-L2201 s 22x zoomem a MT-ES033. Dále je součástí kamerového 
systému digitální multiplexní rekordér (dále DMR) AVC 776, video web server 
AVC 732E a LCD monitor. Schéma zapojení viz obrázek 6.1. 
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Obrázek 6.1: Schéma zapojení CCTV systému 

 
 
Základní popis komponentů CCTV 
 
Kamery 

Všechny použité kamery jsou barevné, ovšem pokud dojde ke zhoršení světelných 
podmínek, mají IR přisvícení nebo se přepnou do černobílého režimu. Přenášený video 
signál je analogový, digitalizuje se ve videorekordéru AVC 776. Jedná se tedy 
o hybridní systém. 

 

 
Obrázek 6.2: Jednotlivé kamery 
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AVC 647 je barevná venkovní kamera s vysokým rozlišením a infračerveným 
přisvícením pro noční vidění, které se skládá z 12 LED diod a má dosah přibližně 10 m. 
 
Axis 216 je barevná kamera umístěná v DOME krytu. Nemá IR přisvícení, ale v případě 
zhoršení světelných podmínek se automaticky přepne do černobílého režimu. 
 
Ke kameře MT-ES033 je připojen manuálně nastavitelný objektiv f 2,8-12mm / F1.4. 
Na zadní straně kamery se nachází automatické vyrovnávání bílé (AWB), automatické 
nastavení zesílení (AGC) a kompenzace protisvětla (BLC). Pokud je připojen řízený 
objektiv (Lens), volíme řízení pomocí videosignálu (video) nebo napětí (DC). Dále 
přepínáme elektronickou závěrku (EE) a automatickou clonu objektivu (AI). 
 
MT-L2201 je vodotěsná kamera s 22násobným optickým zoomem. Ovládání zoomu je 
umístěno na panelu vedle samotné kamery. Kamera je dále vybavena IR LED diodami, 
které mají dosvit až 100 m. 
 
 
 
Digitální multiplexní rekordér AVC 776 
 

Digitální multiplexní videorekordér AVC 776 umožňuje sledovat obraz až z devíti 
kamer současně a uchovávat pořízený záznam na HDD. Digitalizovaný záznam je 
možné jednoduše přehrávat, vyhledávat v něm, či přehrávat záznam pozadu nebo 
zpomaleně. 
 
 
Vlastnosti: 

• Vzdálené ovládání po internetu pomocí web serveru 
• Wavelet kompresní formát jako náhrada pomaloběžného videorekordéru a 

multiplexeru 
• 4 audio vstupy / 2 audio výstupy 
• Menu na obrazovce – On Screen Display a funkce reálného času – RTC 
• Podpora 9 video kanálů 
• Obraz v obraze (PIP) je k dispozici v DVR přehrávacích módech a v živém 

sledování.  
• Detekce pohybu v obraze, detekce ztráty videosignálu 
• Funkce paměti při ztrátě napájení: Nastavení systému zůstane zachováno i po 

chybě napájení. 
• Podpora 1 výměnného IDE pevného disku 
• Vyhledávání videozáznamu v časovém seznamu, seznamu událostí nebo alarmů 
• Ochrana heslem 
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Popis předního panelu AVC 776 

 
Obrázek 6.3: Přední panel AVC 776 

 
1. Výměnný pevný disk 
2. LED diody: Pokud nastane níže uvedená podmínka, LED se rozsvítí 

HDD: HDD je aktivní 
HDD Full: HDD je plný 
ALARM: Svítí, jestliže je alarm nastaven u jednotlivých kamer 
TIMER: Pokud je aktivován časovač 
PLAY: Při přehrávání záznamu se LED rozsvítí 
REC: LED svítí, jestliže se na HDD nahrává záznam 

3. MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíme do režimu hlavního menu. 
4. ENTER: Stiskem ENTER potvrdíme nastavení parametrů. 
5. SELECT: Stlačením zobrazíme vybranou kameru v celoobrazovkovém módu. 
6. ZOOM: Stiskem ZOOM se zvětší obraz na hlavním monitoru. 
7. PIP (OBRAZ V OBRAZE): Stiskem tohoto tlačítka zobrazíme obraz v obraze na 

monitoru. 
8. Zobrazení 4 kamer na monitoru. 
9. Zobrazení 9 kamer na monitoru. 
10. REC: Stiskem REC spustíme nahrávání. 
11. POWER: Stiskem POWER se zapíná a vypíná zařízení. 
12. Zde se nachází sada tlačítek 

STOP/Down: 
STOP: Stiskem STOP zastavíme záznam nebo přehrávání 
Down: V režimu nastavování parametrů slouží jako tlačítko Dolů 
 
PAUSE/Up: 
PAUSE: Stiskem PAUSE pozastavíme činnost 
Up: V režimu nastavování parametrů slouží jako tlačítko Nahoru 
 
PLAY: Stiskem PLAY přehráváme video normální rychlostí 
 
REW/Left, FF/Right: 
REW, FF: Stiskem REW spustíme přehrávání videa pozpátku. Tlačítkem FF 
spustíme přehrávání dopředu. Opakovaným stiskem tlačítek REW, FF 
nastavujete 1, 2, 4, 8, 16, 32násobek normální rychlosti. 
Left: V režimu nastavování parametrů slouží jako tlačítko Doleva 
Right: V režimu nastavování parametrů slouží jako tlačítko Doprava 

13. SLOW: Stiskem SLOW snížíme rychlost v režimu přehrávání záznamů 
14. Výběr kamer 1 – 9 
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Popis zadního panelu AVC 776 
 

 
Obrázek 6.4: Zadní panel AVC 776 

 
 
 
1. POWER: Připojení napájecího kabelu. 
2. External I/O: Vzdálené ovládání pomocí externího zařízení nebo řídícího systému. 

Alarmové vstupy, externí I/O komunikace 
3. 75Ω/HI: Při zapojení výstupu videosignálu na konektory LOOP patřičné kamery 

přepněme přepínač do polohy HI (vysoká impedance), jinak nastavíme impedanci 
75 Ω. 

4. VIDEO INPUT (1 – 9): Připojení jednotlivých kamer pomocí BNC konektoru. 
5. CALL: Připojení alarmového monitoru. Umožňuje přepínání kamer. 
6. AUDIO OUT(R/L): Připojení monitoru nebo reproduktoru – režim musí být 

nastaven na 18A pro PAL (24A NTSC) 
7. AUDIO IN (1 – 4): Připojení externího zdroje zvuku (mikrofon) - režim musí být 

nastaven na 18A pro PAL (24A NTSC) 
8. MAIN: Připojení hlavního monitoru 
9. LOOP: Připojení videosignálu mezi vstup (INPUT) a smyčku (LOOP). 
 
 
 
Video Web Server AVC 732E 
 

Video web server AVC732 umožňuje připojení do internetu přes IP adresaci. 
Pomocí web serveru můžeme pohodlně ovládat systém CCTV přes počítač, který je 
připojen k internetu a má nainstalovaný příslušný software. AVC 732E umožňuje 
připojit dva video kanály. 

 
Vlastnosti: 

 Je kompatibilní s většinou CCTV komponentů – umožňuje ovládat jakékoliv 
zařízení s video výstupem prostřednictvím sítě internet nebo LAN. 

 Podporuje automatické znovupřipojení – ANR (Auto Network Reconnection) 
 Podpora funkce watch dog 
 4 alarmové vstupy 
 Podpora dynamických IP adres 
 Duplexní režim – umožňuje současně přehrávání i záznam 
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 Automatické zasílání emailu v případě alarmu nebo posílání obrázků na FTP. 
 Součástí softwaru je i přehrávač 
 Umožňuje připojení více uživatelů najednou (až 5 uživatelů) 

 
 
Popis panelu AVC 732E 
 

 
Obrázek 6.5: Zadní panel web serveru AVC 732E 

 
1. LAN 
Slouží k připojení web serveru k internetu, LAN síti, nebo přímo k PC prostřednictvím 
crossover (překřížený) nebo straigth-through (přímý) kabelu. 
 
2. Video Input 
Slouží k připojení videosignálu. Například kamery nebo video výstupu z DVR. 
Webserver AVC 732E umožňuje připojení 2 kanálů. 
 
3. Alarm I/O 
Slouží k připojení zařízení, jako jsou například PTZ kamery, DVR, nebo externího 
alarmového vstupu. 
 
4. Napájení 
Připojení napájecího konektoru (12V / 500mA). 
 
Resetovací tlačítko  
Na spodní straně web serveru se nachází resetovací tlačítko, které nastaví původní 
tovární hodnoty přístroje. Nutno podržet alespoň 5 vteřin. 
 

 
Obrázek 6.6: Umístění resetovacího tlačítka 
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Praktická část 
V této části si předvedeme základní funkce digitálního multiplexního rekordéru 

AVC 776 a video web serveru AVC 732E. 
Nejprve se seznámíme s ovládáním videorekordéru AVC 776, jeho základními 

funkcemi a detekcí pohybu v obraze. V druhé části si ukážeme možnosti video web 
serveru AVC 732E, pomocí kterého můžeme ovládat kamerový systém prostřednictvím 
LAN nebo internetu. 
 
 
Zapojení DMR 

Kamerový systém zapojíme podle obrázku 6.7. Hlavní monitor připojíme BNC 
konektorem na výstup MAIN videorekordéru. Kamery připojíme BNC konektorem na 
vstup INPUT, kde čísla 1–9 značí jednotlivé kanály. Kamerový panel a videorekordér 
společně s monitorem a kamerou MT-L2201 zapojíme do napájecí sítě. DMR zapneme 
stiskem tlačítka POWER.  

 

 
Obrázek 6.7: Zapojení CCTV systému bez video web serveru. 

 
 
 
 
Základní ovládání zobrazení obrazu 

Po zapojení a spuštění se na monitoru zobrazí videosignály z připojených kamer. 
Obraz jednotlivých kamer přepínáme pomocí tlačítek 1 – 9. 

Pro zobrazení více kamer najednou stiskneme tlačítko  pro zobrazení čtyř 
nebo devíti kamer (obrázek 6.8). 
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Obrázek 6.8: Zobrazení 4 kamer (vlevo) zobrazení 9 kamer (vpravo) 

 
 
ZOOM 

Stiskem tlačítka ZOOM se zvětší hlavní obraz. Zvětšený obraz tvoří 1/4 hlavní 
obrazovky. Zároveň se vloží zmenšený obraz celé obrazovky (obrázek 6.9). Opětovným 
stiskem tlačítka ZOOM se zobrazují další zvětšené části obrazovky. Zvětšený obraz 
pomocí tlačítka ZOOM je ovšem zvětšen digitálně a kvalita zvětšeného obrazu není 
příliš dobrá. 

Kamera MT-L2201 má 22x optický zoom, který umožňuje přibližovat předměty 
bez ztráty kvality rozlišení. Ovšem s narůstajícím zoomem se zmenšuje zabíraný úhel. 
Ovládání optického zoomu kamery MT-L2201 se nachází na panelu vedle ní. 

 
 

 
Obrázek 6.9: Zoom 

 
 
 
Detekce pohybu v obraze (VIDEO MOTION DETECTION) 

Detekce pohybu v obraze rozpozná narušení snímané scény pomocí detekčních 
bodů uložených pro jednotlivé kamery. Systém porovnává uložený obraz v klidu a při 
narušení. Pro každou kameru lze zvlášť nastavit detekční body. DMR také umožňuje při 
sepnutí alarmu nahrávání záznamu a zvukovou signalizaci. 
Pro nastavení detekce pohybu v obraze se nejprve musíme přihlásit do menu. 
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Přihlášení do menu: 
 

Do základní nabídky menu se přihlásíme stiskem tlačítka MENU. Po stisku 
tlačítka MENU se zobrazí obrazovka, kde se zadává přístupové heslo. 

 
 
 
 
 

Tovární nastavení hesla je 0000. Stiskem tlačítka ENTER potvrdíme heslo a dostaneme 
se do hlavní nabídky menu. 
 
 
Hlavní menu: 

Po úspěšném přihlášení se dostaneme do hlavního menu, kde se zobrazí 
následující nabídka. 

 
SEARCH:  Vyhledávání v uložených záznamech 
TIMER: Nastavení časovače 
RECORD: Nastavení režimů nahrávání 
CAMERA: Nastavení kanálů kamer 
SYSTEM: Nastavení systému 
EVENT: Seznam událostí 

 
 
Pro pohyb a nastavování v menu slouží následující tlačítka: 
 
UP, DOWN: slouží pro pohyb v menu nahoru a dolů a změnu hodnot blikající volby 
Left, Right: slouží pro pohyb v menu doleva a doprava 
ENTER: vstup do submenu / výběr volby 
MENU: vstup do hlavního menu / potvrzení volby / výstup z menu 
 
 
 
Detekce pohybu v obraze se nastavuje v menu CAMERA. Po přihlášení do hlavního 
menu vybereme volbu CAMERA a potvrdíme tlačítkem ENTER. Tím jsme se dostali 
do nabídky, kde se nastavují vlastnosti připojených kamer a samotná detekce pohybu 
(obrázek 6.10). 
 

 
Obrázek 6.10: Menu CAMERA. 

 
Password: 0000 
 

(MENU) 
SEARCH 
TIMER 
RECORD 
CAMERA 
SYSTEM 
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Title – umožňuje nadefinování názvu pro každou kameru. Jako výchozí názvy jsou 
nastaveny čísla vstupu kamer. 
 
Dwell – při volbě ON bude videosignál z kamery zobrazován na CALL monitoru. 
V případě volby OFF se signál z dané kamery nezobrazí na CALL monitoru. Doba, po 
kterou se jednotlivé kamery zobrazují na CALL monitoru, se nastavuje v menu 
SYSTEM – Dwell Time. 
 
Brightness, Contrast, Color - nastavení jasu, kontrastu a barvy zvlášť pro každou 
kameru. Nastavitelný rozsah je 0 – 9. 
 
Alarm – nastavení polarity aktivního alarmového signálu. Pokud je videosignál 
připojen na vstup LOOP, je potřeba přepnout přepínač 75Ω/HI do polohy HI (vysoká 
impedance). Máme na výběr LOW, OFF, HIGH. Základní nastavení je na LOW (nízká 
impedance). Pokud jsme připojili kamery na vstup VIDEO INPUT, necháme hodnotu 
LOW. 
 
Record – v položce Record se zvolí, jakým způsobem bude zařízení nahrávat záznam. 
Na výběr jsou tři možnosti: EVENT, NORMAL, OFF. Nastavíme EVENT. 
 
EVENT: Pokud je sepnut alarm na nějakém kanálu, bude se pořizovat záznam z tohoto 
kanálu s větší frekvencí než u ostatních kanálů. Například pokud bude na kanále č.1 
spuštěn alarm, bude zařízení zaznamenávat s periodou 1-2-1-3-1-4… 
NORMAL: Pokud bude sepnut alarm, bude zařízení normálně nahrávat dle nastavení. 
OFF: Při sepnutí alarmu zařízení nebude nahrávat. 
 
 

Nyní vybereme tlačítky UP, DOWN kameru, u které chceme měnit parametry 
nebo nastavit detekci pohybu. Stiskneme tlačítko ENTER, čímž aktivujeme možnost 
volby parametrů dané kamery. Tlačítky Left, Right se přepínáme po jednotlivých 
parametrech, a tlačítky UP, DOWN měníme jejich hodnoty. Volbu potvrdíme tlačítkem 
MENU. 

Pro vstup do menu MOTION DETECTION SETUP a nastavení detekce pohybu 
v obraze stiskneme ENTER dvakrát. Zobrazí se nám detekční body obrazu kamery 
(obrázek 6.11). 

 
 

 
Obrázek 6.11: Detekční body vypnuty (vlevo), zapnuty (vpravo) 
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Detekční body tvoří mřížku o velikosti 15 x 14 pro PAL. Každý bod lze indivi-
duálně nastavit na hodnoty ON (zapnuto) a OFF (vypnuto). 

Výběr jednotlivých bodů se provádí tlačítky UP, DOWN, Left, Right. Pokud 
chceme nastavit hodnotu bodu na ON, najedeme na požadovaný bod a stiskneme 
tlačítko ENTER. Opětovným stiskem tlačítka ENTER přepneme hodnotu na OFF. 
Tlačítkem ZOOM nastavujeme hodnoty ON nebo OFF na celém aktivním řádku. 
Tlačítkem PIP zapneme všechny hodnoty na ON nebo OFF v celém obraze. 

Dále můžeme zvolit různé úrovně citlivosti. Nastavení citlivosti se provádí tlačítky 
SLOW a REC. Tlačítkem SLOW nastavujeme citlivost bodu až do hodnoty 255 
a tlačítkem REC hodnotu citlivosti nastavujeme na hodnotu 000. 

Systém reaguje na pohyb i na změnu jasu snímaného prostoru. Nízké hodnoty 
citlivosti (např. 001) představují vysokou citlivost. Vyšší hodnoty (např. 255) nižší 
citlivost. Můžeme tedy nastavit vhodnou citlivost pro různě rozmístěné kamery. 
Základní hodnota je nastavena na 32.  

Nastavíme tedy detekční body a citlivost a potvrdíme tlačítkem MENU. 
 
 
Spuštění záznamu při detekci pohybu 

Na monitoru se při spuštění detekce pohybu zobrazí , ale aby se zároveň spustilo 
i nahrávání obrazu, je potřeba v menu RECORD nastavit Motion Trigger Record na 
hodnotu ON (zapnuto). 

Přihlásíme se do hlavního menu stiskem tlačítka MENU => ENTER (potvrdíme 
heslo). Poté z nabídky v hlavním menu vybereme RECORD. V nabídce RECORD 
vybereme Motion Trigger Rekord (tlačítky UP, DOWN) a zvolíme hodnotu ON 
(stiskneme ENTER pro aktivaci volby a tlačítky UP, DOWN přepínáme mezi ON 
a OFF). Pro potvrzení volby stiskneme tlačítko MENU. 

Zároveň se v nabídce RECORD nastavuje i kvalita nahrávání při spuštění alarmu. 
V poli Alarm Rec IPS nastavujeme počet snímků za sekundu při sepnutí alarmu. V poli 
Alarm Rec Quality nastavujeme kvalitu záznamu při sepnutém alarmu. Čím vyšší 
kvalita záznamu, tím lepší je pak nahraný obraz, ovšem doba záznamu se sníží. 

 
 

 
Obrázek 6.12: Volby v menu Record  

 
 
 
Přibližný přehled nahrávací doby zařízení vzhledem k nastavené kvalitě nahrávání 

ukazuje tabulka 6.1. 
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Tabulka 6.1: Přehled doby nahrávání záznamu 
PAL 

IPS 18A 12 6 3 2 1 
Best 48 100 202 406 608 1216 
High 60 126 254 506 760 1520 

Normal 98 202 406 810 1216 2440 

Kvalita nahrávání 
(hodin) 

Basic 162 336 676 1350 2026 4050 
Typ HDD 240 GB (120 GB x 2) 

 
 
 
Zvuková signalizace 

Systém také umožňuje nastavit zvukovou signalizaci v případě spuštění alarmu. 
Opět se přihlásíme do hlavního menu stiskem tlačítka MENU => ENTER (potvrdíme 
heslo). V hlavním menu vybereme SYSTEM, kde zvolíme hodnotu Motion Audible 
Alarm na ON – tím aktivujeme zvukovou signalizaci. 
 
 
Nastavení doby záznamu 

Opět se přihlásíme do hlavního menu. V menu SYSTEM najedeme na volbu 
Alarm Duration (stiskneme ENTER a zvolíme délku trvání záznamu tlačítky UP, 
DOWN a potvrdíme tlačítkem MENU), kde se nastavuje délka trvání záznamu. Čas 
záznamu můžeme nastavit na 10 sek, 15 sek, 20 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 
10 min, 15 min, 30 min, ALWAYS – stále. 

Čas záznamu bude odpočítáván od posledního spuštění alarmu. Například pokud 
je doba záznamu nastavena na 1minutu, zaznamená se čas od 0:00:00 do 0:01:00. Pokud 
je alarm spuštěn znovu v 0:00:30, záznam se provede od 0:00:00 do 0:00:30 a od 
0:00:30 do 0:01:30. Celkový záznam bude trvat 00:01:30. 

 
 

Přehrávání uloženého záznamu 
Pořízený záznam se ukládá na HDD videorekordéru AVC 776, ať už se jedná 

o záznam pořízený při sepnutém alarmu, ručním nahrávání nebo pomocí nastaveného 
časovače. 
 

Pro přehrání posledního uloženého záznamu stiskneme tlačítko PLAY. Pro 
zrychlení prohlíženého záznamu slouží tlačítko FF/Right, naopak pro zpomalení 
tlačítko REW/Left. Přehrávaný obraz zastavíme tlačítkem PAUSE, tlačítkem STOP 
přerušíme přehrávání záznamu a vrátíme se k živému vysílání.  

Záznam můžeme přehrávat po jednom snímku – stiskneme PLAY pro přehrávání 
záznamu a poté PAUSE (dojde k zastavení obrazu). Nyní stiskem tlačítka FF/Right 
posuneme obraz po jednom snímku dopředu a tlačítkem REW/Left dozadu. 

 
Pro přehrávání starších záznamů se přihlásíme do hlavního menu a zvolíme 

SEARCH (vyhledávání). Zde se nachází všechny uložené záznamy. 
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Obrázek 6.13: Menu SEARCH 

 
LAST RECORD – přehraje se poslední uložený záznam. 
 
FULL LIST – zobrazí všechny uložené záznamy podle data uložení na HDD. 
V případě, že je pořízeno více záznamů během jedné hodiny, DMR uloží tyto záznamy 
do jedné složky.  

Tlačítky UP, DOWN vybíráme hledaný záznam. Stiskem tlačítek Left, Right 
listujeme stránkami. Tlačítkem SLOW vstoupíme do složky. Pro přehrání vybraného 
záznamu stiskneme ENTER. Tlačítkem MENU se dostaneme do předchozí nabídky. 
 
ALARM LIST - obsahuje všechny záznamy pořízené při spuštění alarmu. V případě, 
že není uložen žádný záznam, zobrazí se na obrazovce EMPTY (prázdný). 
 
MOTION LIST – zde se nachází uložené záznamy pořízené při detekci pohybu. 
 
TIME SEARCH - umožňuje najít záznam podle určeného data. Pokud databáze 
neobsahuje záznam z uvedeného data, objeví se na obrazovce zpráva TIME NOT 
FOUND (Čas nenalezen). 
 

 
Předvedli jsme si tedy základní možnosti, které kamerový systém umožňuje. 

Vyzkoušeli jsme si, jakým způsobem se provádí detekce pohybu v obraze, a co všechno 
je spojeno s jejím nastavováním, ať už kvalita pořizovaného záznamu, doprovodná 
zvuková signalizace při spuštění alarmu nebo přehrávání pořízeného záznamu. 

Po skončení obnovíme výchozí nastavení. 
 
 
 
Ovládání DMR pomocí video web serveru AVC 732E 

V této části si ukážeme některé možnosti video web serveru. Ovládání DMR 
pomocí video web serveru prostřednictvím LAN nebo internetu, dále vytváření 
uživatelských účtů a nastavování práv a přístup na video web server pomocí webového 
prohlížeče. 

 
 
Nastavení video web serveru AVC 732 

Web server zapojíme podle schématu na obrázku 6.1. Vstupní videosignál 
zapojíme do jednoho z kanálů web serveru a na výstup MAIN videorekordéru pomocí 
BNC konektoru. Dále propojíme DMR a video web server prostřednictvím rozhraní 
RS-485. Kamery necháme zapojené na vstupu INPUT videorekordéru. CALL monitor 
připojovat nemusíme. 
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Nastavení video web serveru se provádí prostřednictvím počítače, na kterém je 
nainstalován ovládací software. 
Web server propojíme se síťovou kartou počítače prostřednictvím crossover 
(překřížený) nebo straigth-through (přímý) kabelu.  
 

 
Obrázek 6.14. Připojení PC k video web serveru 

 
Nastavení připojení 
Abychom se mohli připojit a nastavit vlastnosti video web serveru, je nutné nejprve 
nastavit připojení počítače. 
 
Start –> Nastavení –> Síťová připojení –> Připojení k místní síti –> Vlastnosti –> 
Protokol sítě Internet (TCP/IP) 
 

 
Obrázek 6.15: Nastavení připojení PC 

 
Klikneme na „Použít následující adresu IP“ a nastavíme IP adresu například 192.168.1.1 
a masku podsítě 255.255.255.0  
 

IP adresa by měla mít tvar 192.168.1.xxx (stejná podsíť). Rozsah xxx může být od 
1 do 255 kromě 10, protože IP adresa 192.168.1.10 je vyhrazena pro video web server. 
Maska je stále 255.255.255.0. 
 
Po nastavení připojení a propojení video web serveru k PC dvakrát klineme na ikonku 
 
Video Server E , čímž se nám otevře přihlašovací okno. 
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Obrázek 6.16: Přihlašovací okno web serveru 

 
 

Pro přihlášení zadáme Login: admin Heslo: admin. IP adresa 192.168.1.10, port 
80. Po nastavení přihlašovacích údajů klikneme na zelené tlačítko connect. Po 
úspěšném připojení se zobrazí následují obrazovka (obrázek 6.17). 

Podle toho, na kterém kanálu máme připojený videosignál, se přepneme na kanál 
1 nebo 2. 
 
Popis ovládání hlavní obrazovky 

 

 
Obrázek 6.17: Hlavní obrazovka 
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A – přepínání jednotlivých kamer, zobrazení 4 / 9 kamer najednou, PIP 
B – Stop, Fast Rewind, Fast Forvard, Pause, Slow Forvard, Play 
C – Zoom, Select, Lock, Nahrávání (na disk videorekordéru) 
D – Menu, Up, Down, Left, Right 
E – Enter 
F – zobrazuje počet aktuálně připojených uživatelů 
G – Connect / Disconect, Nastavení rozlišení, Kvalita obrazu, Jas, kontrast, odstín, 

Sejmutí obrázku, Nahrávání obrazu v PC, Nastavení systému. 
H – Video kanály. 
 
Po najetí myši na ikony se zobrazí jejich popis. 
 
 
 
Pro nastavení vlastností video web serveru klikneme na SYSTEM CONFIG. 
 

 
 

Nejprve je třeba nastavit vlastnosti připojeného zařízení. To se nastavuje v menu 
Peripheral. 
 

 
Obrázek 6.18: Nastavení připojeného zařízení 

 
Nastavujeme zde přenosovou rychlost (Baud Rate), ID a model. Toto nastavení by 

mělo být stejné jako u připojeného zařízení, které chceme ovládat. V našem případě 
můžeme jako model vybrat jak 4CH DMR, tak 9CH DMR, protože víc jak čtyři kamery 
nemáme k dispozici. Volbu potvrdíme tlačítkem APPLY. 
 
Pozn.: Nastavení přenosové rychlosti, rozhraní a ID se u DMR AVC 776 nastavuje 
v menu SYSTEM. 
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Dále je třeba nastavit síťové připojení web serveru. Web server AVC 732 
umožňuje statické i dynamické adresování. V případě statického přidělování bychom 
museli nastavit přesnou IP adresu místa, kde bude video web server připojen. V případě 
dynamického přidělování adres je web serveru přidělena IP adresa k jeho MAC adrese. 
Proto se dále budeme věnovat dynamickému přidělování adres. 
 
Nastavení dynamického přidělování adres 
Klikneme na Network a v poli IP TYPE zaškrtneme DHCP a jako port necháme 80 
(zatím nepotvrzujeme tlačítkem APPLY). 

Poté klikneme na DDNS, kde zaškrtneme v poli DDNS enable. Dále zadáme 
DNS: 147.229.3.10, Domain: utko.feec.vutbr.cz, a nyní volbu potvrdíme tlačítkem 
APPLY. 

 

 
Obrázek 6.19: Nastavení DHCP 

 
 

 
Obrázek 6.20: Nastavení DDNS 

 
 
 



  81 
 

Nastavili jsme tedy vlastnosti ovládaného zařízení a síťové připojení video web 
serveru. Nyní rozpojíme PC s video web serverem. PC a web server připojíme do sítě 
internet. Nastavení síťového připojení u PC vrátíme na původní nastavení. 
 
 
Připojení k video web serveru přes internet 

Znovu spustíme program Video Server E, kde do pole IP zadáme 
147.229.151.221, což je přidělená IP adresa video web serveru. Login a heslo je admin. 
 

 
Obrázek 6.21: Přihlašovací okno 

 
Po připojení se nám zobrazí obrazovka jako na obrázku 6.17. Nyní můžeme 

vzdáleně ovládat DMR pomocí video web serveru prostřednictvím internetu. Ovládání 
probíhá stejným způsobem jako v případě přímé obsluhy. 
 
 
Připojení k video web serveru pomocí webového prohlížeče 

K tomu, abychom se k video web serveru připojili, nám stačí i obyčejný webový 
prohlížeč, ovšem musíme mít nainstalovanou Javu. 

Otevřeme webovský prohlížeč, například Internet Explorer, a jako adresu zadáme 
stejnou IP adresu, pomocí které se připojujeme k video web serveru. V našem případě 
147.229.151.221. Po zadání adresy se zobrazí přihlašovací okno (obrázek 6.22). 

 

 
Obrázek 6.22: Přihlašovací okno prohlížeče 
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Zadáme přihlašovací jméno a heslo a potvrdíme tlačítkem Submit. Zobrazí se 
následující obrazovka (obrázek 6.23) ve které můžeme ovládat web server přes rozhraní 
prohlížeče. 
 
 

 
Obrázek 6.23: Ovládání web serveru přes webový prohlížeč 

 
 

V této části jsme si ukázali, jakým způsobem se nastavuje video web server. Dále 
jak se nastavuje přidělování dynamických IP adres a jak vzdáleně ovládat připojené 
zařízení pomocí nainstalovaného softwaru a webového prohlížeče. 
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7. Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo objasnit, jak fungují a z čeho se skládají 
dohledové kamerové systémy. Dále popsat zapojení a obsluhu přiděleného kamerového 
systému a pro tento systém navrhnout laboratorní úlohu v délce 90 minut. 

Hlavní principy, složení a základní prvky dohledového kamerového systému jsou 
popsány v kapitole 1 až 3. Jsou zde popsány základní možnosti a vlastnosti jednotlivých 
součástí kamerového systému.  

Popis přiděleného kamerového systému se nachází v kapitole 4. Zde jsou popsány 
vlastnosti a zapojení konkrétních komponentů přiděleného kamerového systému. Na 
základě zjištěných možností přiděleného kamerového systému jsem navrhl laboratorní 
úlohu, ve které si studenti některé možnosti vyzkoušejí prakticky.  

Volbu jednotlivých úkolů jsem zvažoval podle atraktivity, a také podle časové 
náročnosti. Úlohu jsem rozdělil na dvě části. V první části se studenti seznámí 
s digitálním multiplexním rekordérem AVC 776. Zde budou nastavovat detekci pohybu 
v obraze. Při jejím nastavování se studenti obeznámí s možnostmi téměř celého 
systému. 

V druhé části si studenti vyzkouší vzdálené ovládání videorekordéru pomocí video 
web serveru. Dále jakým způsobem lze nastavit připojení video web serveru a vlastnosti 
připojeného videorekordéru. Zkusí si připojení na web server jak pomocí 
nainstalovaného softwaru, tak přes webový prohlížeč. 
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