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2,5 Gbit / 5 Gbit
Ethernet

2,5/5 Gigabit Ethernet
k čemu?
• 2,5Gbps CAT5E na 100m
• 5Gbps CAT6 na 100m
• Beze změny kabeláže a konektorů, RJ45

Srovnej
• 10GBase-T pouze CAT6 a lepší
• CAT6A na 100m nebo CAT6 (UTP) na 55m

2,5/5 Gigabit Ethernet
Standard
• Standard, IEEE802.3bz, 9/2016
• Názvy 2.5G/5GBASE-T, NBase-T
• vymyšlen právě pro zaplnění prostoru mezi
1Gbase-T a 10Gbase-T
• CAT5E drtivě nejvíce aplikovaný kabel
• aplikace technik z 10Gbase-T … a to doslovně

2,5/5 Gigabit Ethernet
princip
Princip: „scaled down 10Gbase-T“
• snížené časování na 1/4 a 1/2
původního časování v 10G
• Modulace 2,5/5/10Gbps PAM-16
• Každý pár duplexně přijímá a
vysílá

625/1250 Mb/s

625/1250 Mb/s

625/1250 Mb/s

625/1250 Mb/s

2,5/5 Gigabit Ethernet
srovnání
Standard

Přenosová
rychlost

Kanálů

10Base-T

10 Mbit/s

1

100Base-TX

100 Mbit/s

1000Base-T

bit/(Hz*kanál)

Kmitočet

Požadovaný
kabel

Specifikace
kabelu

1

10 MHz

CAT3

16 MHz

1

3,2

31,25 MHz

CAT5

100 MHz

1000 Mbit/s

4

4

62,5 MHz

CAT5E

100 MHz

2.5GBase-T

2500 Mbit/s

4

6,25

100 MHz

CAT5E

100 MHz

5GBase-T

5000 Mbit/s

4

6,25

200 MHz

CAT6

250 MHz

10Gbase-T

10000 Mbit/s

4

6,25

400 MHz

CAT6A

500 MHz

bit/(Hz*kanál) = efektivita využití přenosové cesty
Kmitočet = rozumí se jaký je nejvyšší kmitočet periodického signálu (tj. nejde o celou šíři zabraného
pásma, jen její základní část)
Požadovaný kabel = nejhorší požadovaný na 100m
Specifikace kabelu = pro jaký kmitočet je parametr kabelu definován, defakto i celkové zabrané pásmo
Kanálů = počet vysílačů na každé straně simultánně aktivních
https://en.wikipedia.org/wiki/2.5GBASE-T_and_5GBASE-T

2,5/5 Gigabit Ethernet
5Gbps po CAT5E?
Co říká standard o 5Gbps po CAT5E (zkráceno):
„Up to 100m on CAT5E on defined use case and deployment configurations.“
vs.
Výrobci s agresivnějším marketingem neváhají deklarovat jako hotovou věc….
vs.
Studie ukazují že ani UTP CAT6 nebude často přes 50m na 5Gbps…
Důvody:
• sousedící 1000Base-T jedoucí bez automatické redukce výkonu zaruší v souběhu běžící
2.5/5Gbps. (řešením přehodit vše najednou do 2.5/5/10GBps ?! )
• 5Gbps pásmo 200MHz – CAT5E není definované pro taký kmitočet (max. 100MHz) … tj.
nelze předpovídat zhola nic
• Problematická spolehlivost, obtížně testovatelné
• Nepozná si to Ethernet sám? „Link integrity test“ – pouze test zda daná rychlost je
aktuálně možná..t.j. musíte mu říci jakou chcete rychlost.
Můj názor: uvidíme zkušenosti, ale v reálných rozvodech na to zapomeňte...
CAT5E = max. 2,5Gbps
„2,5 and 5GBASE-T A Study of Development and Deployment“, Nexans, 1/2017

2,5/5 Gigabit Ethernet
Trh
• je na začátku!
• většina modelů implementována jako přídavek k 10G
• očekávání rychlé adaptace 2,5G … ale realita hodně jiná!
• aktuálně jako záchrana pro aplikace 10Gbase-T, nejsou kabeláže
CAT6A!
• první čipsety pro 1G -> 2,5G -> 5G, pro switche
• nebuďte překvapeni nabídkami switchů 2,5Gbps a
hoax…

Marvell Introduces Industry’s First 2.5 and 5 Gbps Octal Ethernet Transceiver 5/2017
https://www.multivu.com/players/English/8041352-marvell-alaska-m-88e2180-gigabit-ethernet/

5Gbps – žádný

2,5/5 Gigabit Ethernet
produkty
ENW-9803v2
•
•
•
•
•
•
•
•

10Gbps síťová karta s režimy 5Gbps/2,5Gpbps
4/2017
Tehuti TN4010 + Marvell 88X3310P/88E2010P
PCIe x4, v2.0, 5GT/s, 2GB/s (16Gbps)
Windows Server 2008R2, 2012, 64bits
Windows 7,8,10 - 32/64bits
Linux 2.6.x, Linux 4.x
VMware® 5.x

XL-MTB-TM
•

SFP+ modul s režimy 10Gbps/5Gbps/2,5Gpbps/1Gbps/100Mbps

2,5/5 Gigabit Ethernet
produkty
MGS-5220-8P2X
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 portů 2,5 GBase-T, auto-negotiation 100/1000/2500 Mbps
metalické porty s vestavěným PoE injektorem 802.3at, celkový napájený výkon <240W
2x SFP+ 10Gbase-X SFP rozhraní, kompatibilní zpětně s 100/1000Base-X SFP
podpora SFP-DDM (Digital Diagnostic Monitor)
PoE scheduler a ICMP check
komplexní síťové funkce
Hardwarový statický L3 routing
SSL, SSH, SNMPv3
Q-in-Q
SMTP events (posílání emailu)
PoE scheduler
PoE alive check (ICMP watchdog)

2,5/5 Gigabit Ethernet
produkty
IXT-705AT
•
•
•

Konvertor 10Gbase optika/metalický rozvod
1x port 2,5/5/10GBase-T RJ45
1x 10GBase-T SFP+

•
•
•
•
•
•

montáž na DIN lištu nebo zeď
IP30
duální napájení 12~48V DC
certifikace na IEC standardy pro pád a vibrace
průmyslové rozsahy teplot
bez managementu

předpoklad 3/2018

plánovaný design

Ethernet
zdrojem rušení?

Ethernet
zapomenutý fakt
Propojení Ethernetu je 100% signálově aktivní i když nepřenášíte
žádná data! A generuje signály MHz kmitočtů širokého pásma.
•

10Base-T
-

•

100Base-TX, 1000Base-T, 2,5/5/10GBase-T
-

•

testuje kontinuitu linky jen pulzem, svítící „Link“ o funkčnosti mnoho nehovoří
NLP (Normal-Link-Pulse) pulz každých 8 až 24ms (42-125Hz), šířka pulzu 100ns
tj. není to test linky ale taky to není rušička ostatních vedení
testuje kontinuitu linky trvale, svítící „Link“ JE INDIKÁTOREM funkčnosti
ve vedení probíhá TRVALÉ vysílání i když kabel NIC nepřenáší
(pokud není zapojen do protějšku pak pouze pulzy jako u 10Base-T)
100Base-TX duplex – tj. 2 vysílače/kabel, spektrum 100MHz
1000Base-T duplex – tj. 8 vysílačů/kabel, spektrum 100MHz
10GBase-T duplex – tj. 8 vysílačů/kabel, spektrum 500MHz

802.3az
– způsob jak omezit rušení a ušetřit energii

IEEE 802.3az
Energy Efficient Ethernet (EEE)
„Green Ethernet”
•
•
•
•

definovaný standard od 5/2007
nejde o „usínání“ přepínače! přepne se režim práce vysílací elektroniky
zastaví se Link integrity test
defacto pracuje v režimu 10Mbps pravidelného testování linky 100ns pulzem

•
•
•
•

doba na probuzení je 16us (méně než přenos 2kB na 1000Base-T)
aby se norma uplatnila musí ji umět obě strany a obě ji musí mít povolenu!
síťové karty aktivovánu běžně, switche nikoliv
přechod do „green“ režimu se NIJAK neindikuje

Planet Technology
GSW-1600HP, GSW-2620HP
FSD-808HP
GSD-603F, GSD-803PD, GSD-805, GSD-808HP
…
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy-Efficient_Ethernet

Ethernet
frekvenční spektrum
10Base-T
• největší spektrální zátěž: samé 0000 nebo samé 1111… tj. vzor 0000… nebo FFFF…
• pulzy 10MHz (pulzy dlouhé 1,22ms, pauza nejméně 9,6us)
• díky větší amplitudě (5Vp-p) širší spektrální ovlivnění (při tomto přenosu) než 100BaseTX/1000Base-T
• tj. intenzivně využívaný 10Base-T může být pro rušení horší než 100/1000Mbps
100Base-TX
• největší spektrální zátěž – IDLE symbol, tj. 1111 – nemůžete generovat provozem, tj.
spektrálně nejhorší situace je prostě zapojit a nic nepřenášet…
1000Base-T, 10GBase-T
• spektrálně optimalizované – DSP vypočítává spektrálně optimální kód, nelze vygenerovat
něco horšího než jej nechat běžet, tj. stále stejné ať už přenášíte užitečná data nebo IDLE
symbol

Pozn. jiný test pattern pro 10Base-T AAAA… nebo 5555… tj. střídání 10101.. =>5MHz

Pro vizualizaci použito RBW 50kHz (sampling 500MS/s @12bit, samples 1MS, bandwidth 100MHz)

Pro vizualizaci použito RBW 50kHz (sampling 500MS/s @12bit, samples 1MS, bandwidth 100MHz)

Ethernet
vzájemné rušení
Emise při „jen“ zapnutém Ethernetu:
•
•
•
•

má smysl zohlednit v kabelově intenzivních instalacích
strašák pro užití 10GBase-T (přechod z pásma 62,5MHz -> 400MHz), náročné zjišťování
Alien Crosstalk
„green Ethernet“ 802.3az vám může pomoci, ale jen pokud je nasazen důsledně. Není
důvodu jej nepoužívat.
tzv. zátěžové testy od technologie 100Base-TX testují všechno možné ale určitě ne
kabelovou trasu

Kupecké počty pro nejhorší možnou situaci (naštěstí se takto emise nikdy nemůžou sečíst):
Kroucený pár = redukce emise -20dB.
100 vysílačů = znásobení emise +20dB
100Base-TX : každý kabel 2 vysílače = tj. cca. 50 kabelů zruší -20dB efekt
1000Base-T : každý kabel 8 vysílačů (ne pouze 4! vysílání probíhá na obou stranách
simultánně) = cca. 13 kabelů zruší -20dB efekt

Diagnostické možnosti
zbytečný „ping-pattern“
Ping-pattern = zasílání ICMP-ECHO zpráv jejich datový obsah sloužil k otestování datové
konzistence linky. Cílové zařízení odpovídá posláním stejných dat v odpovědi.
„ping“ pod Windows ping-pattern neumí - datový obsah ASCII (32B):
„abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi“
Jak generovat provoz pod Windows: freeware Hyenae
https://sourceforge.net/projects/hyenae/
packet generátor pro útoky MITM, DoS, DDoS…
zasílání binárního souboru přes ICMP, UDP, TCP
má i Window GUI (FrontEnd)!
Např.
zasílání samých nul přes ICMP-Echo, tj. ping s odpovědí:
hyenae -I 1 -A 4 -a icmp-echo -s %-192.168.0.122 -d %-192.168.0.100 -t 128 –P "C:/zeros.bin"
Pozn: jak si vytvořit binární soubor ve Windows: freeware Hex editor XVI32
http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm
má funkci vložit hexadecimální řetězec do souboru se zadáním počtu opakování (Edit -> Insert String)
pro standardní MTU 1500 vytvořte soubor délky 1458 Bytes

… samozřejmě analyzujte pomocí WireShark !

Diagnostické možnosti
čím měřit?
Jak zjistit zda máme Ethernet v režimu EEE:
Voltmetrem DMM AC – bez šance, vždy 0mV (Ethernet sám vyrovnává DC složku a AC je
mimo možnosti měřidla). Pokud Volty tak měříte PoE!
Čítače v DMM - ano, naměří „cosi” (obvykle nemají rozsahy přes 100-ky kHz), pro 100BaseTX použitelný detektor.
Stolní čítače - naměří dle jeho frekvenčního rozsahu a napěťové citlivosti aktivitu tj. cokoliv
od jednotek MHz až po ~25MHz, pozor na PoE (až 56V DC) !
RF power meter - ano, prakticky jakýkoliv, dobře viditelné rozdíly v dB úrovních
Osciloskopy – ano, s výhodou užití bateriových, nebudeme studovat co ale zajímá nás jen
zda je signál přítomen…
Pozn.:
• Pro naměření signálu na 10Base-T musíte spustit ping-pattern nebo jinak zajistit provoz.
• Zda máte v kabelu 1000Base-T poznáte dle existence signálu na vodičích 5,6 nebo
7,8…jinak jde o 100Base-TX.

Pozn. při samých nulách nebo jedničkách je 10Base-T na 10MHz teoreticky až +15dBm/Hz

Zmírnění vzájemného rušení
(nejde o rozbor problematiky zemních smyček)

Redukce rušení = stíněný kabel (snížení emisí -40dB) = zemní smyčka
Zemní smyčka – nevadí Ethernetu jako takovému. Ale už vadí spoustě jiných zařízení a vadí
i samotné vyhodnocovací elektronice v Ethernet switchi.

„Řešení“: zrušení zemní smyčky = odpojení stínění od zemnících bodů
1.) zrušení ochrany před dotykovým napětím!
2.) pomůže pouze pokud teče proud v místě připojení, nepomůžete si pokud zemní
smyčka vzniká indukcí. Pouze zvýšíte impedanci (nejde jen o stejnosměrnou složku), tj.
ve výsledku jen zvětšíte její amplitudu na zařízení. Takže uzemnit..!
Řešením je jen kvalitní uzemnění vybavení celkově a nepřítomnost „rušičů“ ... v praxi věc na
kterou nemáte vliv a jejichž odstranění je prakticky neproveditelné a jde vždy jen o míru
její úrovně a odolnosti zařízení.
Volba zda UTP nebo FTP je „nasliněný prst“… Ethernet jako takový ji v žádném případě
nepožaduje. Normy ČSN nenařizují jaký typ kabelu máte použít ..(na staré normy z 70. let
zapomeňte, žádné nařízení stran kovového stínění apod.)
…jediné opravdové řešení je optika!...
Pozn. pozitivním vedlejším efektem FTP kabelů je lepší chladící efekt pro výkonová PoE, tj. vyzáření ztrátového tepla

Planet
Extended Ethernet

Extended Ethernet
Za co se to vydává: Ethernet s větším dosahem!
Co to opravdu je?
• napevno nastavený Ethernet na 10Mbit Full duplex
• autodetekčně pracuje Full Duplex nebo Half Duplexu, podle protějšku, tj. spojí se se vším
• kombinace PoE IEEE802.3at („PoE+“, 30W, napětí mezi páry 54V DC)
• stačí užití jen 2 párů (včetně PoE, jde o typ A)
Proč je to třeba?
• je-li protější zařízení 10/100Mbps bude jeho Auto-Negotiations akceptovat od switche
100Mbps režim (zcela správně) ale při delší kabelové trase následně zjistí, že není
schopen běhu. Tj. linka spadne a proces se cyklicky zopakuje… Spojení nenastane nebo
je neustále vypadávající. Pokud je switch nespravovaný tak přepnutí na 10Mbps uživatel
nemůže provést... případně ho to ani nenapadne …
Je to nová technologie či nový standard?
• není, pokud byste ručně nastavili port na 10Mbps Full duplex obdrželi byste totéž.
Komponentová evoluce.
• Je to usnadnění + kombinace s PoE !

Extended Ethernet
Je to dobrá věc?
•
•
•

určitě, žádným způsobem nenarušuje standard IEEE 802.3
nejde o žádné zvýšení napěťových úrovní, jiné časování apod.
uživatel nemusí ani nic vědět, je mu lhostejné na jaké rychlosti pracuje jelikož zařízení
které takto použije ani větší rychlost nepotřebuje…
viz IP kamery do 3Mpix, stream max. 8Mbit/s

Pomůžeme si dosahem? Rozhodně:
• 10Base-T definován pro útlum 11,5dB na 10MHz (squelch level 300mV, amplituda signálu
do 5Vp-p)
• díky kvalitnější kabeláži než původní CAT3 je i při stejné detekční hladině možno dostat
se dále
• reálně zařízení zvládají více (18dB, změřeno pro GSD-1002VHP), tj. dosah přes 280m na
CAT5E (útlum uvažován 63dB/km @10MHz)

Pozn. 10Base-T Half duplex má limit plynoucí z časových konstant cca. 2,5km. V režimu Full duplex nemá limit žádný, a to ani ve
100Base-TX.

Extended Ethernet
Produkty? mnoho…
• ve skutečnosti v celé řadě produktů – podporováno čipovou sadou
• jen tam není extra přepínač Extended Ethernet, pracuje pro 10Mbps režim
https://www.asm.cz/kategorie/aktivni-sitove-prvky/ethernet-switche/spravovatelne/

Extended 10Mb

Extended Ethernet
switch s přepínačem Extended PoE mode
GSD-1002VHP
• 8x 10/1000BASE-T 802.3at PoE+
• 2x 10/100/1000BASE-T

• LCD displej – informace o stavu PoE
• posuvným přepínačem řízené režimy
• do 120W na spotřebiče
• napájení interní

Extended Ethernet
switche s přepínačem Extended PoE mode

Nespravované switche s LCD monitorem
FGSD-1022VHP
GSD-1002VHP
GSW-1820VHP
GSW-2620VHP

Extended Ethernet
switche s přepínačem Extended PoE mode
Nespravované switche
• FSD-504HP– 4x 100Base-TX + 1x 1000Base-T
• FSD-604HP – 6x 100Base-TX + 2x 1000Base-T
• FGSD-1011HP – 8x 100Base-TX + 1x SFP/TP
• FSD-1008HP – 8x 100Base-TX + 2x 1000Base-T
• GSD-1008HP – 8x 1000Base-T + 2x 1000Base-T
• IFGS-1022HPT – 8x 1000Base-T + 2x SFP,
průmyslová verze
Dahua PFS3005-4P-58

Dahua ePoE

Dahua
ePoE
Co nás zaujalo:
• cenový rozdíl mezi IP kamerami s ePoE a bez do 100Kč
• až 800m spojení s ePoE kamerou po CAT5E
• žádné topologické změny
• řešení výrazně lacinější než EoC, xDSL
Co nás mátlo:
• žádná zmínka co je to za přenosovou technologii
(broadband – xDSL, EoC? baseband - zesílený Ethernet?)
• míchání přenosu po UTP a koaxiálním vedení
• kompatibilita s Ethernetem
• míchání pojmů o energetické efektivitě

ePoE
Co to je?

BroadR-Reach + PoE 802.3af/at
Vše uvedené je pravda:
• přenosová technologie = baseband, BroadR-Reach, je standardizována
• kompatibilita s Ethernet = kříženec 10, 100 a 1000Base-T + automatický režim
ve standardním Ethernetu
• míchání přenosu po UTP a koaxiálním vedení = potřebuje k přenosu pouze
jeden pár! tj. snadná úprava pro přechod na koax.
• míchání pojmů o energetické efektivitě = podporuje 802.3az (EEE) Green
Etrehnet stejně jako varianty téhož BroadR-Reach

ePoE
Broadcom BroadR-Reach
•
•
•
•
•
•
•
•

vyvinuto pro automotive průmysl, pro vysokorychlostní komuniakci po dvou vodičích a co
nejlevněji…s co největší adaptací Ethernetu
stačí mu jeden pár, přenos 100Mbps Full Duplex, impedance vedení 100Ω
jediný čip integruje v sobě IEEE 10/100/1000Base-TX a 10/100Mbps BroadR-Reach, tj.
design zařízení se jeho aplikací nezmění
automaticky detekuje vhodný, nejrychlejší dosažitelný režim, sám si zjistí zapojené vodiče
a jejich polaritu, testuje linku na kvalitu spojení
Podporuje energetické režimy 802.3az (EEE v režimu IEEE) a AutogrEEEn (v režimech
BR)
standard přenos napájení umožňuje, ale neřeší jakým způsobem je implemetován
IEEE802.3bw 100BASE-T1 od 10/2015
Silní hráči za technologií - OPEN Alliance – Broadcom, BMW, Volkswagen, Toyota,
Realtek, Hyundai, Renault

https://en.wikipedia.org/wiki/BroadR-Reach
Čipová sada Broadcom BCM54811 (použita řešeních Dahua)
… a nejde o poslední „automotive“ Ethernet: 802.3bp 1000Base-T1; 802.3bu Power over Data Lines (PoDL) of Single Balanced Twisted-Pair Ethernet

ePoE
Jak to že stačí dva vodiče?
BroadR-Reach
•
•
•
•
•
•

ze 100Base-TX převzal tříúrovňový signál (+1,0,-1)
ze 1000Base-T převzal modulaci (v 1G PAM-5) , použita PAM-3
ze 1000Base-T převzal duplexní provoz po každém páru, t.j jeden
kmitočet 27MHz (vs. 32,25MHz 100Base-TX)
zabrané pásmo 66MHz (vs. 125MHz 100Base-TX)
systém vnitřní komunikace je převzat kompletně z Ethernetu, tj. žádné změny
pokud jde o implementační vrstvu k softwaru

Implementace Dahua ePoE:
• komunikace jen po jednom párů, na RJ45 pin páru 1,2
• páry 7,8 „-“ a 4,5 „+“ pro napájení
• napěťové úrovně jsou proměnné mezi 2,5~5V peak-peak
Zdroj: BroadR-Reach Physical Layer Transciever Specification for Automotive Applications v3.0
Stačí opravdu jen pár 1,2 pokud je protějšek napájen externě? Ano.

ePoE
spektrum

Nezapomeňte BR100 jen jeden pár
100BaseTX x2, 1000Base-T x8

Pro vizualizaci použito RBW 50kHz (sampling 500MS/s @12bit, samples 1MS, bandwidth 100MHz)

ePoE
Zkratky a poznámky
ePoE = BroadR-Reach + PoE dle IEEE (802.3af/at)
BR100M = komunikační režim BroadR-Reach 100Mbps
BR10M = komunikační režim BroadR-Reach 10Mbps
IEEE = pokud zmiňován u ePoE míněn standardní Ethernet dle IEEE802.3
Připomínám:
• každý ePoE port je zároveň standardní Ethernetem 10/100Mbps nebo
10/100/1000Mbps
• rozpoznání režimů je automatické
• zapojením ePoE do normálního Ethernet portu nic neriskujete!
• není povinností napájet zařízení přes ePoE, akceptuje stále lokální napájení
• ePoE porty mají označení jako PoE porty

ePoE
Dosahy
ePoE v koaxiální rozodech (EoC)

ePoE na UTP/FTP rozvodech
Kabel
(m)

Přenosová
rychlost
(Mbps)

CAT5E
Max.
příkon
zařízení
(W)

CAT6
Max.
příkon
zařízení
(W)

Kabel
(m)

Přenosová
rychlost
(Mbps)

RG59
Max.
příkon
zařízení
(W)

100

100

25,5

25,5

100

100

25,5

200

100

22,8

23,3

200

100

23,2

300

100

20,1

20,9

300

100

20,6

400

10

17,4

18,5

400

100

18,1

500

10

14,7

16,1

500

10

15,6

600

10

12,3

13,6

600

10

13,1

700

10

10,5

11,7

700

10

11,3

800

10

9,2

10,2

800

10

9,9

900

10

8,2

9,1

900

10

8,8

1000

10

7,4

8,2

1000

10

7,9

Pro napětí na vedení 47V. DC smyčkový odpor: CAT5E 0,15Ω/m, CAT6 0,135Ω/m, RG59 0,07 Ω/m

ePoE
switch
PFL2106-4ET-96
•
•
•
•
•
•

4 porty ePoE (režimy IEEE, BR100M, BR10M)
dle blikání zelené LED se indikuje který režim je aktivní
port #4 podporuje i Hi-PoE (60W)
montáž na DIN lištu
max. 96W pro zařízení
Standardní
100/1000M Base-X(SFP)
napájení 48-57V, součástí adaptér

•

signalizace typu spojení zelená LED
–
–

100Mbit ON na 3s, OFF na 1s
10Mbit ON na 1s, OFF na 1s

Standardní
10/100/1000 Base-T
ePoE (10/100Mbps)
（Hi-PoE/PoE+/PoE）
ePoE (10/100Mbps)
（PoE+/PoE）

Zelená LED – trochu nešťastné neboť nikde na switchi NENÍ napsáno že jde o ePoE (zmiňováno pouze PoE. Očekávám telefonáty typu „něco je špatně“, bliká nám
zelená dioda…

ePoE jako EoC
Jak na přenos Ethernetu po koaxu

LR1002
• propojka RJ45 – BNC, balun
• do ePoE portu

ePoE
jak migrovat koax na ePoE
Převodníky mezi IEEE a koaxiálním přenosem ePoE (EoC)
•
•
•
•

1x10/100 Mbps Base-TX a 1x BNC
IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)
dosahy RG59: 400m/100 Mbps, 1000m/10 Mbps
Přepěťová ochrana

LR1002-1ET
• s výstupem PoE 802.3af/at
LR1002-1EC
• se vstupem PoE 802.3af/at

LR1002-1ET

LR1002-1EC

ePoE
ePoE NVR
NVR5216-16P-4KS2E
NVR5416-16P-4KS2E
NVR5816-16P-4KS2E
8 ePoE portů z 16ti

ePoE
IP kamery
Všechny Dahua IP kamery končící na „E“
•
•
•
•
•
•

IPC-HF5x31E-E
IPC-HFW5x31E-ZE
IPC-HDBW5x31E-SE
IPC-HFW4x31E-SE
IPC-HDBW4x31E-ASE
IPC-HDBW4x31EM-ASE

•

kde x = 2, 4, 6, 8 tj. Mpix rozliseni

Předpoklad: Cenový rozdíl mezi verzí bez ePoE a
verzí s ePoE nepřesáhne 100Kč.

xDSL
nové
technologie

xDSL
• xDSL (ADSL, VDSL, SHDSL…)
• jeden pár, NEKROUCENÝ, bez definice kategorie!
• stejné „magické“ mety jako Ethernet – 100Mbit,
1000Mbit…
• VDSL2 – zdálo se že dosáhlo svého maxima užitím 30a
• areály, hotely, bytové domy, historické budovy – využití
stávajících telefonních rozvodů.
• průmysl – telefonní linky všude, překlopení senzorových
sítí do Ethernetu (a následně TCP/IP)

VDSL
G.Inp, G.Vectoring
G.INP (Impulse noise protection) - ITU G.998.4
• alternativa k FEC (forward error correction)
• FEC nároky na přenos jsou asi +12% proti G.INP, které se aplikuje pouze při detekci chyby
• operuje na fyzické vrstvě
• princip spočívá v kopii dat v bufferu, kdy se čeká na CRC ověření od protistrany
• cyklus ověření a nápravy do 4ms, pokud nelze splnit časovou podmínku, použije se jiný protokol
= snížení rychlosti
G.Vectoring - ITU G.993.5 - Self-FEXT cancellation
• významně zvyšuje rychlosti a dosah – až ke 100Mbps/500m
• odstranění přeslechů vznikajících na vzdálené straně (než je přijímač) – Far-End-Crosstalk
• aplikuje se adaptivní potlačení šumu a vzájemného rušení od sousedních VDSL v rámci jednoho
DSLAMu nebo CO
• zařízení CO a CPE si vyměňují statistická data a vypočítávají filtrační matice pro obě strany
• nemá význam v případě, že v kabelu jsou zařízení výrazně jiných technologií (např. smíchaný VDSL a
Ethernet) – jen málo potlačuje Alien Crosstalk
• má význam pro samostatnou, odstíněnou nebo jinak samostatně vedenou linku
• pracuje pro všechny frekvenční profily, tj. uplatňuje se jako pro nízké tak vysoké rychlosti
„Improved impulse noise protection for digital subscriber line (DSL) transceivers G.998.4“
„Self-FEXT cancellation (vectoring) for use with VDSL2 transceivers Rec. ITU-T G.993.5 (01/2015)“
The Broadband Forum: "MR-257 An Overview of G.993.5 Vectoring“
https://www.root.cz/clanky/vectoring-az-130-megabitu-na-vdsl2-lince/

CPE a CO modemy VDSL2
G.Vectoring a G.INP
VC-231G
VC-232G
VC-234G

over coax
4x 1000Base-T

• VDSL2 modemy/bridge
• současně podporují i ADSL
• podpora G.INP
• podpora G.Vectoringu dle ITU G.993.5
• koaxiální verze
• 1000Base-T rozhraní Ethernet
• kompaktní verze instalovatelné do šasí MC-700/1500
• možný provoz na VDSL O2 lince
• do 190/190Mbit 300m
• do 1,4km 20/12Mbit

CPE modemy VDSL2
G.Vectoring
VDR-301N
• ADSL / VDSL modem router s WiFi 802.11b/g/n
• VDSL2 do 100Mbps, duplexně
• firewall, DHCP server/klient, NAT
• správa Web / TR-069
• podpora IPv4/IPv6
• možný provoz na VDSL O2 lince

XL-MGB-VDSL2-R2
• SFP modul, do 1Gbps portů
• VDSL2 profily do 30a, ADSL 2+
• konektor RJ-45 (možno připojit přes RJ11)
• Planet/Cisco SFP kompatibilní

VDSL2
annonce na nový profil 35b
ITU G.993.2 dodatek 1 (11/2015) v podobě profilu 35b
Šířka pásma
nosné
(kHz)

Maximální
sdružený
výkon pro
download
(dBm)

Teoretická
propustnost
pro download
(Mb/s)

Profil

Šířka pásma
(MHz)

Počet
nosných pro
download

8a

8.832

2048

4.3125

+17.5

50

8b

8.832

2048

4.3125

+20.5

50

8c

8.5

1972

4.3125

+11.5

50

8d

8.832

2048

4.3125

+14.5

50

12a

12

2783

4.3125

+14.5

68

12b

12

2783

4.3125

+14.5

68

17a

17.664

4096

4.3125

+14.5

100

30a

30

3479

8.625

+14.5

200

35b

35.328

8192

4.3125

+17.0

300

G.Fast
“Gigabit po dvou drátech“
•
•
•
•
•
•
•
•
•

technologie vychází z VDSL2, ale VDSL3 to opravdu není…
ITU G.9701 (12/2014)
DMT (OFDM) modulace (stejné jako VDSL2)
až 1Gb/s pro krátká vedení do 100m, max. vzdálenost spojení do 500m
koexistuje s ADSL2/VDSL2, počátek pásma lze nastavit až za jejich pásma, velká flexibilita nastavení PSD
masky
Kmitočty do 106MHz nebo 212MHz, 4dBm (srovnej VDSL2 30MHz/14,5dBm)
využívá časového duplexu (TDD) (vs. VDSL2, frekvenční duplex, FDD), časově synchronizováno mezi
páry
používá Vectoring a INP, ale současně i FEC
FTTdp (Fiber to the distribution point – situace kdy nejsme dále než 200m)
Kabel 0,5mm
přímý

Rychlosti
Mb/s

<100m

500–1000

100m

500

200m

200

250m

150

500m

? 100 ?

Pozn. V ČR marketinově jako „VDSL3“ a mícháno i s VDSL2 profilu 35b … zřejmě dost volný technický obsah, berte to jako popis služby, ne jako technický termín.
G.9701 : Fast access to subscriber terminals (G.fast) - Physical layer specification

Shrnem to…

Ethernet kam se podíváte
• Technologie z automotive průmyslu v IT
• xDSL našlápnuto vyrovnat se Ethernetu

Novinky v aktivních
síťových prvcích
PLANET

PoE přepínače s ONVIF
Řada přepínačů GS-5220-xxX
•
•
•
•
•
•
•

ONVIF modul pro přehled a správu IP kamer
dle modelu počet portů a PoE výkon
X verze obsahuje SFP+ 10Gbase-X
R-verze s duálním napájením
všechny myslitelné síťové funkce včetně statického L3 routing
diagnostika kabeláže (TDR) a ESD ochrany na každém portu
PoE pokročilé funkce řízení a detekce (scheduler, ICMP check, tepelná ochrana)

PoE přepínače s ONVIF + LCD
Řada přepínačů GS-5220-xxXV
•
•
•
•
•

ONVIF modul pro přehled a správu IP kamer
LCD dotykový displej na předním panelu
dle modelu počet portů a PoE výkon
prakticky bez výjimek SFP+ 10Gbase-X
funkčně a výbavou shodné s GS-5220-X

PoE přepínače s ONVIF
GS-5220-48P4X(R)
•
•
•
•
•
•
•

48 portů 1000Base-T
metalické porty s vestavěným PoE injektorem 802.3at, zátěž až 400W
4x SFP+ 10Gbase-X SFP rozhraní, kompatibilní zpětně s 1000Base-X SFP
podpora SFP-DDM (Digital Diagnostic Monitor)
PoE scheduler a ICMP check
komplexní síťové funkce včetně statického L3
R verze s duálním napájecím zdrojem

Nástěnné PoE ONVIF switche
WGS-5225-8P2S(V)
•
•
•
•
•
•
•
•

8x 1000Base-T a 2x SFP 100/1000Base-X
8x PoE injektory 802.3at, zátěž až 240W
PoE scheduler, PING detekce
Web/SNMPv3/telnet správa
komplexní síťové funkce
V verze = dotykový LCD na předním panelu pro info a ovládání
ONVIF interní modul pro detekci a info IP kamer v síti
průmyslové provedení

Modulární L3 switch s vysokým výkonem
XGS3-42000Rv2
•
•

•

4-slotové výkonné L3 šasi s propustností sběrnice až 1,2Tb/s
možná kombinace portů:
6x 40Gb QSFP+, 60x 10Gb SFP+, 160x 1Gb TP, 156x 1Gb SFP
nové karty:
XGS3-S44S4X - 4x SFP+ 10Gb, 44x SFP 1000Base-X
XGS3-S20X2Q - 20x SFP+ 10Gb, 2x QSFP+ 40Gb

Průmyslový PoE extender

IPOE-E172
•
•
•
•
•

průmyslový extender IEEE 802.3bt
přenesený napájecí výkon až 50W
1+2x 1000Base-T
krytí IP63
provozní teplota -40~75°C

Výkonný PoE splitter
POE-172S
•
•
•

univerzální PoE splitter IEEE 802.3bt
výstupní napětí DC 12/19/24V
napájecí výkon až 75W

Průmyslový PoE splitter
IPOE-171S
•
•
•

Ultra PoE splitter IEEE 802.3bt
výstup DC 12/24V s výkonem až 95W
průmyslové provedení

Long reach PoE přepínač
LRP-104CET
•
•
•
•

koax / UTP PoE extender IEEE 1901 (LRE)
spojení <1km pro koax, <500m pro UTP
včetně IEEE 802.3at
průmyslové provedení

Multicast videostěna a extender
IHD-410PR/T
•
•
•
•
•
•

4K-UHD extender a videostěna po IP
16 nezávislých kanálů, multicast
včetně EDID a ochrany HDCP
P2P nebo P2MP
IR ovládání
PoE napájení

IHD-410PT: od 6 140,IHD-410PR: od 5 700,-

Multicast extender
IHD-210PR/T
•
•
•
•
•
•
•

FullHD extender po IP
ekonomická varianta
64 nezávislých kanálů, multicast
včetně EDID a ochrany HDCP
P2P nebo P2MP
IR ovládání
PoE napájení

Průmyslové prvky
ISW-500/800T
•
•
•
•
•

ekonomické přepínače
5 nebo 8x 100Base-TX
plně průmyslové provedení
od -40 do 75°C
duální AC nebo DC napájení

Výkonné WiFi jednotky
WAP/WBS - 200/500N
•
•
•
•
•
•
•
•

dle modelu 2,4 nebo 5GHz pásma
5GHz verze se všemi kanály (5,18~5,82GHz)
až 64 WiFi klientů na jednotku
vždy venkovní provedení
WAP s SMA konektory, WBS integrované planární antény
podpora SNMPv3 (MIB I/II)
multi SSID s podporou VLAN ID
včetně routeru s SPI firewallem

WiFi jednotka se 4-jádrovým CPU
WDAP-702AC
•
•
•
•
•
•

dual band IEEE 802.11ac, 2x gigabit LAN
až 120+120 (pro každé pásmo) WiFi klientů
venkovní provedení
podpora roamingu mezi přístupovými body 802.11k/r Fast Roaming
podpora SNMPv3 (MIB I/II)
multi SSID s podporou VLAN ID

Doplňkové vlastnosti WiFi
v podobě standardů IEEE 802.11k / r / v
• IEEE 802.11k - identifikace
zrychlení vyhledávání dalšího AP se stejným SSID, volba vhodného kanálového
spojení, vytváří vnitřní seznam -> další přepojení by mělo být rychlejší

• IEEE 802.11r - ověřování
zrychlené předávání ověření klienta pomocí funkce FT (fast basic service set
transition), potlačuje předtím rozšířenou výměnu dat ověření, která způsobovala
i poměrně zdlouhavé přepojení
• IEEE 802.11v - vytíženost
mechanismus předávání stavu vytíženosti AP pro potřeby roamingu klientů,
klient rozhoduje o přepojení na jiné „lepší“ AP
•

IEEE 802.11F – komunikace mezi AP
původní Inter-Access Point Protocol pro komunikaci mezi AP nikdy nebyl úspěšně
provozován

Venkovní 802.11ac WiFi s 19dBi anténami
WBS-502AC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IEEE 802.11ac 5GHz <867Mb/s
až 120 WiFi klientů, P2P 1km - 400Mbps
2x gigabit LAN s možností napájet další PoE zařízení
interní 19dBi antény s přepínatelnou polarizací
venkovní provedení
podpora SNMPv3 (MIB I/II)
multi SSID s podporou VLAN ID
router s interním SPI firewallem
přenos značek VLAN ID

UTM brána s IDP, antispamem
VPN, AP kontrolér
CS-950
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unified Threat Management System
4x 1000Base-T, podpora IPv4/IPv6
až 500 VPN tunelů IPSec, 200 tunelů PPTP / L2TP, až 50 tunelů SSL
anti-spam pro maily
Load-balancing, High Availability
Co-defenzivní systém v rámci IDP+IPS
AP-WiFi kontrolér pro až 50 jednotek
NAT, IP aliasing, VLAN assign
access control, content filter
P2P detekce a blokace
URL blocking, firewall
QoS bandwidth manager

Co-defenzivní systém
CS-950
• sdružuje funkci IDS+IPS a firewallu ve spolupráci s L2 přepínačem
• IPS- intrusion protection system- systém detekce a blokace narušení provozu
na základě abnormálního provozu nebo definice signatur
• při splnění podmínek některého z pravidel IDS zablokuje provoz firewallem
• ve spojení s podporovaným přepínačem pošle příkaz k blokaci fyzického portu,
aktuálně podporované Cisco 3560e/3750, H3C-S5100/7506R, Juniper ex2200,
+ switche Planet řady GS-4210 a GS-5220

Průmysl 4.0

Infrastruktura
IoT v rámci Průmyslu 4.0
Co to je?

Digitalizace již existujících systémů ve spojení s celo-systémovou automatizací.

Evoluce či revoluce?
1.mechanizace, parní pohony
2.masová výroba, elektrizace
3.automatizace a počátky IT technologií
4.plošné řízení prostřednictvím kompaktní infrastruktury

Infrastruktura
IoT v rámci Průmyslu 4.0
Do průmyslu 4.0 patří např. i:
Smart Homes, Smart Logistics, Smart Citiies…

Z čeho se skládá Průmysl 4.0:
• koncové prvky (zařízení + obsluha)
• lokální infrastruktura (primárně ethernet)
• globální infrastruktura (primárně Internet)
• centrální prvky (servery, Cloud-servery)
• aplikační vrstva (zákaznický nebo modulární unifikovaný software)

Infrastruktura
IoT v rámci Průmyslu 4.0
Skupiny zařízení z naší nabídky:
• průmyslové aktivní prvky pro svoje vlastnosti (teplota, otřesy, MTBF, napájení)

• konvertory ethernet na další rozhraní (VDSL2, optika, RS-485 - MODBUS)
• PoE přepínače s přidanými funkcemi (ONVIF, LCD)
• PoE extendery (dislokovaná zařízení) včetně LRE a EoC
• VPN routery a brány pro bezpečnou komunikaci
• video extendery (HDMI over IP) pro info kanály obsluze nebo uživatelům
• CCTV a přístupové systémy s SDK pro SW integraci do systémů
• průmyslová miniPC jako mini servery/terminály
• pasivní prvky (od konektorů po robustní skříně, testery fyzické infrastruktury)

Infrastruktura
IoT v rámci Průmyslu 4.0
Obecná infrastruktura

MODBUS brána
IMG-110T/120T
•
•
•

MODBUS brána
dle modelu 1x/2x RS-485/422 na IP (ethernet)
průmyslové provedení

IoT brána s LTE a GPS
ICG-2420(G)-LTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

průmyslová brána s podporou MODBUS
2x LTE (sloty pro dvě SIM karty)
1x WAN + 3x LAN
2x RS-232 + 1x RS-485 + 2x DI+2x DO
G-model s GPS přijímačem
Web a SNMPv3 správa
dualstack IPv4/IPv6
router s firewallem, VPN Ipsec, SSHv2
testované průmyslové provedení
rovněž SCADA/HMI kompatibilní

Embedded systémy

Zero klient
TC-804HD
•
•
•
•
•
•
•
•

Plynulé přehrávání videa 1920x1080@30fps
1x VGA, 1x HDMI, 4x USB 2.0, audio in/out
Podpora redirekce USB portů
Instalace na stůl nebo VESA monitor
Vlastní protokol DDP (Dynamic Desktop Protocol)
Vlastní server aplikace
Nízká zátěž serveru
Fanless, spotřeba do 5W

Zero klient
TC-704HD – serverová aplikace
• Zobrazení plochy
uživatelů
• Nastavení prav
• Přiřazení
partition
• Chat mezi
uživateli
• Promítání admin
plochy vybraným
uživatelům
zdarma

Průmyslové miniPC
EBF-224 series
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Kaby Lake Celeron 3865U / i3 / i5 ULV, TDP 15W
DDR4 So-Dimm až 32GB, 2x M2 (SSD + LTE/WiFi karta)
Duální HDMI+DP, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 type-C, 2x LAN
Robustní kovové provedení, fanless
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
1x RS-232
Montáž VESA, malé rozměry
Pracovní teplota -20°C ~ 60°C

Průmyslové miniPC
EBF-227 series
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Kaby Lake i3 / i5 ULV, TDP 15W
DDR4 So-Dimm až 32GB, 2x M2 (SSD + LTE/WiFi karta)
5x RS-232 + 1x RS-485, místo pro 2x 2,5“ SSD/HDD
Duální HDMI+DP, 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x LAN
Robustní kovové provedení, fanless
Napájení 19-36V svorkovnice
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Montáž na stěnu
Pracovní teplota -15°C ~ 50°C

Průmyslové PanelPC
TPC10I- Z3735F / Z8300
•
•
•
•
•
•
•
•

10" kapacitní dotykové panelPC
Intel Atom Z3735F / Z8300 4x 1.84GHz, SDP 2W, 2/4 GB DDR3, 32GB SSD
1x RS-232, 1x RS-485, 4x USB 2.0, audio, HDMI, LAN
Robustní kovové/hliníkové provedení, fanless
Podpora Win7/8/10, Win10 IoT, Linux
Pracovní teplota -20°C ~ 50°C,
IP54 přední panel
Napájení DC 9 - 25V

Průmyslová deska
MB-xxx-35 series
• Fanless základní deska formátu 3,5" (146x102mm)
•
•
•
•
•
•
•

Intel Kaby Celeron 3865U / i3 / i5 ULV, TDP 15W
2x DDR4 So-Dimm až 32GB, 2x M.2 (SSD + LTE/WiFi karta)
4x RS-232 + 2x RS-485, 8x GPIO, 2x SATA, 2x LAN
HDMI+DP, eDP (LVDS), 4x USB 3.0, 4x USB 2.0
Napájení 9-24V jack nebo 4PIN na desce
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Pracovní teplota -40°C ~ 60°C

Win10 IoT Enterprise
•
•
•
•
•
•
•

Embedded systém plně kompatibilní s Win10 Pro x32/x64
Integrované uzamykací funkce
Branding zařízení
Management updatů
Filtr dialogů (pro potlačení upozornění a překryvných oken)
Skrytí boot screenu
AppLocker

2-drátový systém
videovrátných

2-drátový systém
Základní schéma více-účastnického systému

2-drátový systém
Dveřní stanice DPC-D250
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitní kamera s 105° nebo 170° úhlem záběru
Provedení v nerezové oceli, IP54
Indikace odemčení a mluvení
1/2/3/4 tlačítková verze, s videem i bez videa
RFID čtečka volitelně, podpora 1 zámku, 2. přes RLC
modul
Velká posvícená jmenovka
Instalace na stěnu vč. střížky (lze i zapustit do stěny)
Malé rozměry 202×100×60mm

2-drátový systém
Bytový monitor DPM-D274/5TMDv2
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotykový 7“ monitor
Vlastní obrazová paměť + SD
Možný náhled na jinou kameru
během komunikace
Zasílání a příjem zpráv
Zanechání hlasové zprávy
Možnost zakázat interkom
Náhled až na 4 kamery najednou
(QSW modul)
Přesměrování na telefon (TPS/GSM
modul)

DPM-D274TMDv2: DPM-D275TMDv2:
od 3 400,od 3 600,-

2-drátový systém
Bytový monitor DPM-D243 a D244
•

•
•
•

Základní monitory s dobrým poměrem
cena / výkon
4“ monitor (bez dotyku)
Dotyková tlačítka
Přesměrování na telefon (TPS/GSM modul)

2-drátový systém
Bytový monitor DPM-D248
•
•
•
•

4“ monitor (bez dotyku)
Dotyková tlačítka
Nejlevnější monitor v nabídce
Velmi tenký design bez kovového držáku

S uvedením nového modulu IPGv2:
• Sdílená obrazová paměť
• Přesměrování na SIP IP telefon (audio vč.
videa)

2-drátový systém
Audio telefony DPP-D202 a D204
•
•
•
•

Audio telefony pro D2 systém
Se sluchátkem nebo handsfree
Možnost otevření 2 zámků
Nepodporují adresní interkom

2-drátový systém vs IP
WiFi D2 monitor DPM-D277MW
•
•
•

•

Dotykový 7“ monitor
Vlastní obrazová paměť + SD
Přesměrování na WiFi slave monitor
nebo SIP aplikaci ve vašem telefonu
Další běžné funkce z D2 monitorů
(náhled na kamery, zasílání zpráv,
zanechání hlasové zprávy…)

2-drátový systém vs IP
WiFi D2 monitor DPM-D247W
•
•
•

•

Dotykový 4,3“ monitor
Bez vnitřní paměti nebo sdílená v IPGv2
Přesměrování na WiFi slave monitor
nebo SIP aplikaci ve vašem telefonu
Další běžné funkce z D2 monitorů (náhled
na kamery, zasílání zpráv, zanechání
hlasové zprávy…)

2-drátový systém vs IP
Schéma:

2-drátový systém
Dveřní stanice DPC-D268-8S-ID
•
•
•
•
•
•

Multi-účastnická dveřní stanice
8 tlačítek + RFID čtečka volitelně
Kvalitní kamera s 105° nebo 170° úhlem záběru
Extenzní panel pro 12 zvonků DPC-D268E-12S
Indikace odemčení a mluvení
Instalace na stěnu (lze i zapustit)

2-drátový systém vs IP
Modul DAP-D2-IPG v1 a v2
•
•
•
•

Konvertor na TCP/IP
Může propojit vzdálené budovy po IP
Až 200 IPG v rámci jednoho systému
Konfigurace na PC přes LAN, základní
funkce lze konfigurovat i bez PC

IPG v2 navíc umožňuje:
• Sdílená paměť na obrázky nebo videa
pro všechny monitory DPM-D248 v systému
• Přesměrování video-hovoru na SIP aplikaci
ve vašem telefonu – 1 IPG pro všechny
monitory v systému

2-drátový systém vs IP
Software pro správu DX builder
•
•
•
•

Konfigurace všech IPG
Kontrola stavu všech
DS a monitorů
Editace jmenného
seznamu
Export/import
konfigurace

zdarma

2-drátový systém vs IP
Recepční IP monitor DPM-D246-IP
•
•
•
•
•

Monitor pro recepci či ostrahu
Připojení pouze na TCP/IP síť
4“ dotykový displej
Handset
Záznam hovorů na microSD kartu

2-drátový systém vs IP
Schéma využití
IPG konvertoru

IP systém
videovrátných
Dahua

IP systém videovrátných
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•

Plná komunikace po TPC/IP protokolu
Až stovky monitorů v jednom systému
Webová administrace
Připojení IP kamer Dahua do systému
Dohledový software pro Windows a mobilní OS
Monitory a většina DS napájeny pasivním nebo aktivním PoE
SIP podpora (audio i video*)

IP systém videovrátných
Podpora VoIP (SIP)
1. Dveřní stanice jako SIP server
Bezproblémové audio a video
Testován HW video telefon Planet ICF1800 nebo SIP aplikace Linphone.
2. Dveřní stanice jako SIP klient
Bezproblémová audio, podpora videa záleží na kompatibilitě s ústřednou.
Dahua nabízí vlastní SIP ústřednu VTNS2000B, která je plně kompatibilní
vč. videa, ale ústředna je vhodná pouze pro jejich videovrátné

IP systém videovrátných
Modulární dveřní stanice VTO2000A
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-účastnická dveřní stanice
Maximálně 41 zvonků
Tamper alarm, hlasová zpráva
Ocelový kryt, venkovní provedení
Česká webová správa, české audio
Mobilní aplikace, SmartPSS na PC
Lze integrovat do NVR
Napájení: DC 10~15V nebo pasivní PoE
z modulu VTNS1060A

IP systém videovrátných
Modulární dveřní stanice VTO2000A

VTO2000A-C

VTO2000A-B5

VTO2000A-B

VTO2000A-B1
VTOF003

VTO2000A-K

VTO2000A-R
VTO2000A-R-D

VTOF009

VTOF002
VTO2000A-F

VTO2000A-E

IP systém videovrátných
Modulární dveřní stanice VTO2000A
VTO2000Acover2-F

VTO2000Acover2

VTO2000Acover3-F
VTO2000Acover3

IP systém videovrátných
Dveřní stanice VTO3211D-2P
•
•
•
•
•
•
•

Dvou-účastnická dveřní stanice
Barevná kamera 140°, CMOS 2Mpix, přisv. diody
RFID čtečka 13,56MHz
Ovládání 1 zámku, 2. zámek pomocí DEE1010A
Hliníkový výlisek , IP65, IK08, povrchová montáž
Mobilní aplikace, integrace do SmartPSS i NVR
Napájení: PoE 802.3af nebo 12V

IP systém videovrátných
Recepční monitor VTS5240B
•
•
•
•
•
•
•

Funkce recepce v systému IP videovrátných Dahua
Barevná TFT 10" dotyková obrazovka 1024x600
Handset nebo možnost připojení externího mikrofonu
Náhled a komunikace s VTO a VTH
Přímá volba volání z VTO či VTH
Náhled na připojené IP kamery
Funkční pouze se SIP fw

IP 2D videovrátné – bytový dům

IP 2D videovrátné – bytový dům
2-drátový switch VTNS1006A-2
•
•
•
•

6 monitorů na
switch
Lze kaskádovat až
30 switchů
Max 30m mezi
switchi
Max 100m mezi
monitorem a
switchem

Indikátory
Status porty pro VTH

Port pro další switch
pro předchozí switch
Síťový port

On / Off
Napájení 24V DC

VTH Port 1~6

IP 2D videovrátné – bytový dům
2-drátový monitor VTH5222CH
Dotyková tlačítka

7” TFT 800x480
Kapacitní dotykový displej
Data+Napájení

IN1
IN2
IN3
GND
IN4
IN5
IN6
GND
485A
485B
NO
COM

Alarmové vstupy (+zvonk. tlačítko)

IP 2D videovrátné – rodinný dům
Základní
schéma

•
•
•
•
VTH1550CHW-2

VTO2000A-2

VTNC3000A pouze konvertor
na IP – není nutný
Napájení přes VTNS3000A
nebo přes 1 monitor
Max 5 zařízení v systému
Max 100m mezi prvky
VTO2000A-2
VTH1550CHW-2
VTNC3000A

IP videovrátné - srovnání
Topologie zapojení – rodinný dům

Cat5e

Wi-Fi

2-pin kabel

Airfly

RVV

20
+
jednotek

Wi-Fi dům

DMSS

5
monitorů

20
jednotek

IP dvojdům

DMSS

DC12VA

+

5
monitorů

PIR

VTNS1060A
PIR

DŮM 1

PIR

Napájení

VTO

Napájení
Tlačítko

Dveřní
kontakt

Hlavní
VTH

Druhé VTH

Třetí VTH

PIR

DC24V2.5A

Zámek 1

Napájení

IPC

Max 3
monitory

+

VTNC3000A

Zámek 1

Zámek 2

jednotka

DMSS
VTNS1060A
DŮM 2

DC12VA

2-drát dům

Zámek 1
Napájení

Napájení

IPC

Napájení
Napájení

VTO

Tlačítko

Zámek 2

Dveřní kontakt

IPC
Napájení

Napájení

VTO

Tlačítko

Zámek 2

Dveřní kontakt

Jaký systém videovrátných je
ten pravý?
• Mám již hotovou kabeláž či datový rozvod?

• O jak rozsáhlý systém se bude jednat?
• Jaké funkce potřebuji?

• Mám zájem o integraci CCTV či IP kamer?
• Potřebuji i levná audio sluchátka bez videa?

Software
Dahua

Dahua Toolbox

www.dahuasecurity.com -> Support -> Downloads -> Tools

Dahua Toolbox - utiliy
Config tool, VDP config, ASC config
•
•
•

•
•

Hledání zařízení v síti
Upgrade firmware
Změna IP, času, restart
zařízení, tovární nastavení,
změna hesla
IP kamery umožňují i
základní nastavení obrazu
Lze uložit template, který
pak můžete aplikovat na
další zařízení

Dahua Toolbox - utiliy
Remote playback tool
•
•

Vzdálené přehrávání
záznamů z jakéhokoliv
DVR/NVR
Snadný export vybraných
záznamů do DAV formátu

Dahua Toolbox - utiliy
Smart Player
•
•

•
•

Přehrávání DAV, AVI i
dalších formátů
Synchronní přehrávání více
videí najednou
Fish eye korekce
Konverze do AVI (lze použít
i Convert Tool)

Dahua Toolbox - utiliy
Disk Manager
•

•

Pro přímé připojení disku z
DVR k počítači s Windows
Rychlé stahování všech
souboru jedním klikem

Dahua Toolbox - utiliy
Disk calculator

Dahua Toolbox - utiliy
Product selector

Dahua Toolbox - utiliy
Product selector

Dahua Toolbox - SDK

Dahua Toolbox - manuály

Kamerové systémy

Kamerové systémy

4k éra

4k éra
Skok z 1080p (2Mpix) rovnou do 4k (8Mpix) ?
• termín UHD
–
–
–
–

marketing kolem termínu UHD, „uchycení se“ termínu 4k
všeobecné povědomí
standardizace HDMI 4k
dostupnost monitorů 4k

• proč ne jen do 4Mpix, 5Mpix, 6Mpix … ?
–
–
–
–

vnímán jako mezikrok
nevěnuje se tomu pozornost na poli vývoje snímačů
technické důvody se nezdají zásadní (např. formát 16:9)
technika s 2k zobrazením se nestala populární a přišla až po vzniku termínu
4k

4k = 3840x2160 = 2160p = UHDTV = UHD-1 = 8,2944 Mpix (1000 násobky) = 7,9Mpix (1024 násobky) … abych se vyhnul záměně s 4M zmiňuji 8Mpix.

4k (8Mpix) – už to v CCTV vypuklo?
Proč si myslím, že ano:
• snímače Sony Starvis 4k, pro security market
–
–
–
–

•

řady Starvis dominují v 1080p segmentu, bezkonkurenční pozice
1/2.5“ IMX274 - 10/2016 , High Dynamic Range @ 30fps
4/3“ IMX294 - 4/2017 (plochou bodu 8x větší snímač než IMX274)
1/1.8“ IMX334 - 10/2017 , High Dynamic Range @ 30fps

enkodéry (SoC) vyvinuté pro security market, HiSilicon
– dodavatel se značným podílem na trhu embedded NVR/DVR
– enkodery Hi3519 V100 a V101 – 6/2016 a 11/2016
– 4k@30fps, max. 16Mpix, H.264 a H.265, „100 Mbit/s output bit rate“*

•
•
•

Dahua IP 4k kamery i v prodejní řadě Eco-Savvy (nejen mezi Ultra)
Dahua HD-CVI 4k v řadě Ultra
4k řešení tohoto složení již nabízeny i méně známými dodavateli

* Reálné nabídky na řešení Hi3519V101 max. do 16Mbps … ?
4/3“ IMX294 již Dahua IPC-HF8835F

Kamerové systémy

Analogové HD

Analogové HD
Jaký máte postoj k analogovému HD?

Brian Karas, Jan 09, 2017, „HD Analog Usage Rising But Barriers Growing“, www.ipvm.com

Analogové HD
akceptace na trhu
•
•
•

nejvíce polarizující technologie v CCTV: analog vs. IP
poměr prodejů analog:IP prezentován 35:65% po 0:100%
překážky
– jen 3 velcí hráči Dahua, Hikvision, Wisenet (Samsung/Hanwha)
– integrátoři značek (Axis, Avigilon, Sony, Panasonic…) nemají volbu
– často marketováno jako druhotná volba po IP

•

předpověď od IPVM: HD analog zůstane menší, ale stálou částí CCTV trhu

Můj komentář:
1.) na to přesně je myšlen – snadný převod CCTV koaxiálního rozvodu z SD do
HD.
2.) Nikdy nebyl plánován jako konkurent k IP.
3.) UTP/Ethernet/IP nevzniklo pro CCTV systémy. Nikdo nemohl tušit že bude
použit jako „univerzální“ sběrnice po němž chceme dnes v budovách i svítit…

Brian Karas, Jan 09, 2017, „HD Analog Usage Rising But Barriers Growing“, www.ipvm.com

Analogové HD systémy

HD-CVI

•
•
•
•
•
•

HD-CVI = High Definition Composite Video
Interface
Autor: Dahua Technology
Verze: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
Výrobci čipů: Dahua Technology
existence: cca. 4/2012
začátek prodeje: 9/2013
od začátku verze 720p i 1080p

HD-CVI
Výhody
• Rozlišení
–

720p (1Mpix), 1080p (2Mpix), 1440p (4M, 4Mpix), 2160p (4k, 8Mpix)

• Přenosové cesty
–
–

běžná RG59 kabeláž, dosahy typicky 300m
CAT5 s baluny, typicky 200m

• Souběžný přenos zvuku a ovládání,
–
–

DVR mají volbu zda se zvuk bere z HD-CVI kamery nebo z analog vstupu
PTZ přes HD-CVI, OSD kamery přístupné z DVR

• Real-time, bez latence
–
–

jediné řešení pro realtime PTZ
latenci reálně způsobuje jen výkon DVR či jeho implementace, ne protokol

• Téměř shodná infrastruktura jako u analogu
–

minimální problém upgradovat z analogového SD na HD

• Marketingově agresivní
• Ucelený sortiment
–

včetně PTZ kamer

BTW – co třeba bezpečnost? redukce cílů pro hacking, méně zařízení vyžadujících upgradování,menší počet
zdrojů DDoS, přirozené fyzické oddělení datové a zabepečovací sítě….

HD-CVI
Nevýhody
• mezinárodní standard
– žádný, ani jedna HD analogová technologie jím není
– snaha by byla: www.highdefcctv.org
– zůstává vnitropodnikovým standardem

• životnost „standardu“ – pozitiva:
– 6. rok existence a významný podíl na trhu
– příbuznost AHD, CVI, TVI => 4-in-1 => tj. implementace
všech do jednoho zařízení, defacto standard pro 720p a
1080p

HD-CVI
jak šel čas
2012 Dahua HD-CVI 1.0 720p
2013 Dahua HD-CVI 1.0 1080p
2014 Dahua HD-CVI 2.0
2015 konec SD analogu (CVBS)
2016 Dahua XVR 5-in-1
2016 Dahua HD-CVI 3.0 1440p
2017 Dahua HD-CVI 4.0 2160p

HD-CVI 4k
Fakta:
• představen 5/2017
• rozlišení 3840x2160, 8Mpix, 12fps, 16:9 (2160p)
• žádná komprese
• koaxiální vedení, 75 Ω, BNC konektor
• přenos ovládání (obousměrně) a audia
• signál 1Vp-p

Zmínit: všechny varianty analogových HD jsou variací na NTSC signál. Pokud jste obeznámeni se strukturou
PAL/NTSC signálu uvidíte u všech analových HD totéž jen se změněným časováním řádek. Zjednodušeno.

HD-CVI 4k
přenosové trasy

•
•
•
•

přenosové trasy pro 4M a 4k jsou stejné
velmi podobné kmitočtové spektrum
koax. kabel RG59: 500m
UTP CAT5E: 350m

Měřeny útlumové parametry – zjištěno, že hodnotu dosahu nelze stanovit z útlumu kabelu na kmitočtech na max.
kmitočtu! Rozhodovací hodnoty útlumu kabelu jsou cca. mezi 5MHz~20MHz. Důvodem je ekvalizace na přijímači (v
DVR) tj. výrazně větší zesílení vyšších kmitočtů než nižších (rozdíl je >10dB), mezní změřené hodnoty 18~22dB.
Ekvalizace je odlišná pro koax. a UTP – v DVR ji lze přepnout.

~45MHz

~80MHz

Pro vizualizaci použito RBW 50kHz (sampling 500MS/s @12bit, samples 10MS, bandwidth 100MHz)

HD-CVI 4k
kmitočtové vlastnosti
S jakým max. kmitočtem uvažovat?
změřeno:
HDCVI 4.0 4k
HDCVI 3.0 4M
HDCVI 2.0 1080p

79MHz
68MHz
38MHz

Maximální kmitočet určen pro 99,90% veškeré energie v pásmu 10kHz-250MHz. RBW 100Hz, 500MS/s @12bit.
Měřeno na HAC-HFW3802EP (Dahua, 4k) a AHC4-OUTIR2-2812M3W (4-in-1, XtendLAN)

HD-CVI 4k
testy, použitelnost stávajícího vybavení
Testováno: RG59 v délce 600m a UTP CAT5E 200m
Vliv na doplňková zařízení:
Funkční:
– baluny UTP/koax (pasivní) které jsou funkční již pro 1080p
– zesilovače VASP12M-H, VASP12A, VASP14A funkční
– Power over Coax PFM810-4M (?!)

Nefunkční (max. 1080p):
– Power over Coax CPV-12H, PFM810
– optické konvertory

HDCVI 4.0 kamera
HD-CVI 4k = 8Mpix @ 12,5fps
HD-CVI 4M = 4Mpix @ 25 fps
Na kameře lze zvolit režim 4M nebo 4k.
Nelze ji nastavit do HD-CVI 2M nebo 1M.
CVBS výstup je přítomen separátně.

Upozornit na snadné přehlednutí zda 4k nebo 4M

HD-CVI 4.0 DVR
• detekce režimu HD-CVI automatická
• nemá manuální volbu, nelze vnutit režim (HCVR7000H-4k)
• zpětně kompatibilní s HD-CVI 2.0, 3.0
4k, 4M, 1280p, 720p, 960H (CVBS)
• AHD,TVI podpora u řad XVR
• mají volbu média mezi COAXIAL a UTP
(volba ekvalizace, porty jsou stále BNC )
• výkon enkodéru H.264 max. stream 12Mbps každý kanál

Ověřováno na DVR HCVR7104H-4K. Ověřována zpětná kompatibilita s HD-CVI 2.0
Debata o velikosti streamu viz dále.

4k
neb jak jsme si mysleli že 30fps
2003~2011 = kinematografie, 4k x 2k bodů, 24 fps
2011 = UHD (4k), 3840 x 2160, 24~60fps
2014 = CCTV průmysl adoptuje >5Mpix na nižších
než 24fps

2017 = 4k (8Mpix) @ 12,5fps
Mimochodem:
•
12~15fps je nebo bude „standardem“ CCTV?
•

již od používání rozlišení 5Mpix vidíme nižší fps zcela běžně v NVR

Nekončící matení pojmů – 4M přezdíváno na 2k (Dahua). 1080p
https://www.cnet.com/news/tv-resolution-confusion-1080p-2k-uhd-4k-and-what-they-all-mean/
https://en.wikipedia.org/wiki/4K_resolution

Analogové HD
mířící k 4k (8Mpix)
HD-CVI 4.0
HD-CVI 3.0
HD-TVI 3.0
HD-TVI 3.0
AHD 3.0
AHD 3.0

Dahua
Dahua
Techpoint/Hikvision
Techpoint/Hikvision
Nextchip
Nextchip

8Mpix/12fps
4Mpix/25fps
5Mpix/12fps
3Mpix/18fps
5Mpix/25fps
3Mpix/25fps

1/2018
HD-TVI 4.0 Techpoint
8Mpix/15fps (6M/20,5M/25,4M/30)
Hikvision nenabízí (?!) (oznamovali že bude od Q3/2017)
Pozn. verze v 50Hz části světa mají svůj ekvivalent v té 60Hz.… proto uvádím 25fps jelikož jiné je pro nás neobvyklé, přestože totéž existuje až do
30fps. Často lze u kamery i zvolit zda 25fps nebo 30fps.

HD-CVI 4.0 4k (8Mpix)
kamery
HAC-HFW3802EP-Z
•

bullet, IR do 100m

HAC-HDBW3802EP-Z
•

dome, IR do 50m

•
•
•
•
•
•

1/2“ 8Mpix Sony Starvis
3,7-11mm motorizovaný, auto-iris
IP67 & IK10
HD-CVI & CVBS simultánně
OSD, DC 12V out
audio-in

Pozn.: aby se 8Mpix vyrovnal v citlivosti 2Mpix Starvis snímači musel by být formátu většího než 2/3“.
Tj. 1/2” 8Mpix snímač Starvis je na 20% citlivosti 2Mpix snímače Starvis 1/2,8“. Citlivostí se však blíží
snímači IMX323 1/2,8“ 2Mpix (nejrozšířenější snímač Exmor před příchodem Starvis).

HD-CVI 4.0 4k (8Mpix)
panoramatické kamery
HAC-EBW3802
•
•
•
•
•
•

Fish-eye, fix focus 2,5mm
1/2“ 8Mpix Sony Starvis, IR přísvit do 15m
de-warp provádí HCVR (režimy ceiling/ground/wall)
V&H režim 170o záběr
vestavěný mikrofon
IP67 & IK10 (hliníková skříň)

HAC-PFW3601-A180
•
•
•
•
•
•
•
•

Multisensorová, 180o
3x snímač 1/2.8“ 2Mpix Starvis
1x panoramatic + 3x přímý výstup
4K(3840x832)/4M(2560x554)
IR přísvit ~20m
IP67 & IK10
WDR 120dB
E-PTZ

IR přísvit zde!

Multisensorům prorokuji světlou budoucnost = více 2Mpix snímačů a jejich strmě klesající cena (určitě více než 8Mpix
snímačů) => vysoká efektivita pro cena vs. pokrytí + světelná citlivost.
Zmínit: E-PTZ – konečně smysluplný, nejde o pouhé zoomování náhledu streamu, nýbrž skutečná zdrojová data.

HD-CVI 4.0
panoramatické kamery
Noční snímek z multisensorové kamery HAC-PFW3601-A180

HD-CVI 4.0 4k (8Mpix)
DVR
HCVR7104H-4K, HCVR7108H-4K
•
•
•

1U, 1x SATA
4K 12fps, 4M 25fps na kanál, stream max. 12Mbps/ch
Videoanalytiky (2ch)

XVR5108HS-4KL, XVR5116HS-4KL
•
•
•
•

1U, 1x SATA
Pentabrid, HD-CVI/AHD/HD-TVI/CVBS/IP
4K 7fps, 4M 15fps na kanál, max. 6Mbps/ch
Videoanalytiky (1ch)

XVR5208AN-4KL, XVR5216AN-4KL
•
•
•
•

1U, 2x SATA
Pentabrid, HD-CVI/AHD/HD-TVI/CVBS/IP
4K 7fps, 4M 15fps na kanál, max. 6Mbps/ch
Videoanalytiky (1ch)

Společné vlastnosti:
•
•
•
•
•
•

4/8 kanálů 4k/4M HD-CVI
6/12 IP kamer (max. , tj. např. 4xCVI+2xIP, 8xCVI+4xIP)
HDMI 4k a VGA
H.264+/H.264
Detekce tváří (1ch)
Fish-eye dewarping pro HD-CVI pro lokální náhled

Upgradem 7/2017 získala 4M zařízení 4k kanál
řada HCVR7000-4M +1 kanál 4k
XVR-8808S
+1 kanál 4k
XVR-8816S
+2 kanál 4k

Kamerové systémy

Latence, bitrate,
barvy

Lokální výstup HDMI vs. IP výstup
aneb utrpení za PTZ IP joystickem
Mysleli jste si, že IP kamery se vylepšují a latence je nepodstatná?
•

1. tlačítko Fluency vs. Realtime - nastaví velikost vyrovnávací paměti v přehrávacím
stroji, větší paměť = větší latence
• 2. snímky za vteřinu
Měřeno pro nastavení v přehrávači Realtime-High (nejmenší možná latence):
Zpoždění obrazu (ms)
Snímková
frekvence (fps)

HDMI (lokální výstup
DVR)

IP (zobrazení na
PC)

25

236

649

12

290

934

6

181

1500

3

241

3120

K požadovaným ~250ms se IP
streamem neblížíme
Pomůže 50fps? 100fps?

speciální low-latency H.264
nastavení?
(do 100ms)
Optimalizace dekodéru Windows?

Měřeno pro 4Mpix, H.264H, CBR, 12Mbps (od 6fps max. 8Mbps), I frame 1 sec. Nastavení H264B/M/H nebo CBR/BR nebo pásma nebo I frame má marginální vliv.
Rozlišení má malý význam a buffer se nastavuje aplikačně dle rozlišení, spíše již jen role výkonu CPU přehrávacího stroje.
Tj. latence pro 4Mpix 12fps je téměř totozna s latenci 4k 12fps.
Low latency H.264 nevyžadují nový kodek – malé technické změny – velký marketing?
Měřeno na HCVR7104H-4K.

Lokální výstup HDMI vs. IP výstup
vliv rozlišení na latenci – reálná situace
• předpokládáme hlavně náročnost
pro dekodér (tj. PC)
• překvapivě skokový pokles pro
2Mpix a 1Mpix
• Proč? - optimalizovaný dekodér v
PC jen do 1080p?

Měřeno pro 4k vstup, měněno rozlišení enkodéru, kodek H.264H, max. dovolené pásmo, CBR, I frame 1 sec.
Zařízení HCVR7104H-4K. Plugin IE Dahua 1.0.0.1 z 2017/04

Rozlišení
enkodéru
(Mpix)

Zpoždění
obrazu (ms)

8

1096

4

1045

2

466

1

478

Latence – jak měřit
aneb vychytáme si to sami
Jak na to:
•
fotoaparát, závěrka napevno 1/500-1/10000
NEBO
používat screenshot (tj. tlačítko PrtSc Windows) pokud je
zobrazovací aplikace streamu k tomu „vstřícná“
•
1ks monitor, pokud chci měřit i HDMI z DVR tak 2ks
•
aplikace zobrazující hodiny s přesností na milisekundy
•
aplikaci zobrazení streamu kamery (ActiveX, SmartPSS atd.)

•
•
•
•
•

pustit náhledovou aplikaci a pustit běžící hodiny (on-top)
kameru nastavit tak aby se dívala na hodiny a přitom byli vidět i
její „kopie“ od streamu kamery (zanořený obraz nevadí, jen
musíte číst ty správné hodinky…)
fotoaparátem vyfotit obrazovku – na jednom snímku je tak čas
stopek v PC a čas stopek jaký viděla kamera
rozdíl v jejich časech je latence v zobrazení
pokud měříme i HDMI uspořádejte scénu tak, abyste měli
všechny stopky na jednom fotografickém snímku

Hodnky s milisekundami, freeware: http://www.softwareok.com/?Microsoft/OnlyStopWatch

Příklad fota:
Horní hodiny jsou „aktuálni“, dolní hodiny zpožděné ve
streamu od kamery.
Rozdíl časů : 37 654ms - 37 124ms = 530 ms

Bitrate – kompresní pásmo videostreamu
Určitě máte intuitivní představu a praktickou zkušenost!
• Redukce povoleného přenosového pásma = redukce kvality obrazu
• Enkodér = ztrátová komprese = zásadní článek v redukci kvality obrazu
Jaké je optimum? Pod jakou hodnotu bych jít neměl?
Dostanu z multi-megapix kamery slušný obraz když má max. stream xy Mbps?

Poznámka VBR vs. CBR:
VBR – Variable bit rate:
• nastavujeme špičkovou hodnotu pásma
• nastavujeme kvalitu obrazu, tj. kvantizaci („kostičkovost“)
CBR – Constant Bit Rate
• nastavujeme průměrnou hodnotu přenosového pásma (z
našeho pohledu jde rovněž i o hodnotu maximální)
• kvantizace obrazu se tím určuje sama, nemáme vliv
(…ano menu Quality tam může být, ale je bez vlivu)

Bitrate – kompresní pásmo videostreamu
Kush gauge ~ Kushovo kritérium
• subjektivní míra optimálního (akceptovaného) přenosového pásma
optimum (Mbit/s) = rozlišení (Mpix) x snímková frekvence (fps) x motion-rank x konstanta (bit/pix)

Motion-rank = míra ohodnocení rychlosti změn ve scéně:
• =1 : neměnící se scéna, relativně pomalu se pohybujíc objekty, typicky osoba hovořící do
kamery. Téměř definice většiny CCTV situací se statickou kamerou…
• =2 : pomalý pohyb kamery a objektů, žádné skokové změny scény. Tj. situace PTZ CCTV
kamer, nicméně pouze částečně (obvykle poziční nastavení, nepříliš často sledování při
pohybu objektivu).
• =4 : změny objektů a scén se dějí nepředpokládaně a rychle, typicky akční film (…není náš
případ)
Konstanta (pro YUV420/8bit) – defacto počet bitů potřebných pro přenos pixelu (kompresní
„poměr“)
H.264:
0,070 bit/pix
H.265:
0,045 bit/pix

Kush gauge – dle Kush Amerisinghe (Adobe, pořad Ask the Adobe Ones) , publikace „H.264 FOR THE REST OF US“
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/video/articles/h264_primer/h264_primer.pdf
https://github.com/Quadrophone/kush-gauge,
http://blog.sporv.com/advanced-kush-gauge-calculator/,
http://blog.sporv.com/andreas-corollary-to-the-kush-gauge/
Gauge [geɪdʒ] = měřidlo , měrka , kalibr, kritérium , měřítko , míra

Bitrate – kompresní pásmo videostreamu
Jak jsme na tom?
Rozlišení

Mpix

Snímky

fps

Reálný enkodér - H.264
Reálný enkodér - H.265

2

2

3

4

4

8

8

8

12

25

50

20

25

25

12

15

25

20

Mbps

8

10

8

12

10

12

10

10

12

Mbps

NA

9,9

NA

NA

9,9

NA

9,9

9,9

9,9

„Ideální“ potřebné pásmo:
H.264, MR=1

Mbps

3,5

6,9

4,2

6,2

6,8

6,6

8,3

13,8

16,0

H.265, MR=1

Mbps

2,2

4,4

2,7

4,0

4,4

4,3

5,3

8,9

10,3

H.264, MR=2

Mbps

6,9

13,8

8,4

12,3

13,6

13,3

16,6

27,7

32,0

H.265, MR=2

Mbps

4,4

8,9

5,4

7,9

8,8

8,5

10,7

17,8

20,6

IPCHFW2221R

IPCHFW4231E

Příklady zařízení

•
•

•

IPCHFW1320S

HCVR7204AN
-4M

IPCHFW4431T

HCVR7204A
N-4K

IPCHFW5830E

IPCHFW81230EZ ve 4k

IPCHFW81230E-Z

pro staticky umístěné kamery kritériu vyhovíme, problém až pro 12Mpix kamery
je vhodnější redukovat fps než redukovat šířku pásma (což výrobci rozhodně vědí) – dobré vědět pro
situace kdy jste limitováni přenosovým pásmem nebo úložnou kapacitou!
…ale také kdy je subjektivní dojem důležitější než fps…
pro větší fps a pohybově náročnější scény však s žádnou velkou rezervou nepracujeme, určitě by větší
pásmo (>30Mbps?) neškodilo!
Červeně = nedostatečné pásmo enkodérů u reálných zařízení. Srovnej vůči reálnému pásmu pro daný kodek.
Nezapoměňte: MR=2 má význam až pro PTZ kamery a i to jen pro situaci kdy zoomujete náhled, tj. pro CCTV ne tak kritická situace.

Poznámka k hloubce barev v CCTV
Redukce barev v CCTV:
•

•

•
•
•

•

všechny kodeky používané v CCTV mají
reálnou barevnou hloubku významně nižší než
monitory a kamery
využívá se nižší citlivosti lidského oka na
barevné rozdíly než na jas
kodeky s vyšším bit/pixel existují, ale nejsou
rozšířeny
důvody: udržení kompatibility, menší
přenosové pásmo
pouze HD-SDI dodává bit/pixel v kvalitě lepší
než barevná hloubka většiny monitorů –
narazí na H.264/H.265 který jeho hodnotu
vygumuje…
Kushovo kritérium zohledňuje barevný formát
H.264 pro YUV420/8bit
0,070 bit/pix
H.264 pro YUV444/8bit
0,186 bit/pix
https://wiki.videolan.org/YUV/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd206750(v=vs.85).aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling

Kodek/interface/zobrazovač

Pixel
format

bit/pixel
efektivně

H.264 Base, Main, High

YUV420

12

H.265 Main

YUV420

12

H.265 Main10

YUV420

15

H.265 Main12

YUV420

18

HD-SDI

YUV422

20

H.265 Main444 - 8bit

YUV444

24

H.264 High444 - 8bit

YUV444

24

VGA

RGB

24

DVI-D

RGB

24

H.265 Main444 - 12bit

YUV444

36

H.264 High444 - 14bit

YUV444

42

H.265 Main444 - 16bit – Intra

YUV444

48

HDMI

Více druhů

16~48

Monitor – běžný

Nativní

18~24

Monitor – postprodukční (profi)

Nativní

30

CMOS snímač (bit/pixel nelze
přesně definovat)

ADC

20~36

Kamerové systémy

IP kamerové
systémy

Dahua - IP kamery
produktové řady
Ultra Smart
2,3,6,12Mpix, H.265+, Sony Starvis, Videoanalytiky, WDR 140dB
Eco-savvy
2,4,6,8Mpix, H.265+, Smart detekce, WDR 120dB, ePoE
Lite
1, 2, 3 Mpix, H.264+, DWDR, WDR,
Panoramatic
Fisheye a Multisensorové kamery
Consumer
1,3Mpix a 3 Mpix, H.264, s PIR sensorem a P/T na stůl
Pinhole

2 a 4Mpix, speciály, s vlastní sběrnicí, malého průměru, s externím enkodérem
Termální
termální snímač duálně s běžnou kamerou, statické a PTZ provedení
Dopravní

specializovaná třída kamer s videoanalytikou, real-time zpracování obrazu
Machine Vision
GigE Vision 2.0 (Ethernet, IP/UDP) a USB 3.0

IP kamery

IP kamery
Eco Savvy
4k

savvy [ˈsævɪ] = znalý věci , chytrý jenž se vyzná

IP kamery - Eco Savvy
4k (8Mpix) – IR bullet varifokal
IPC-HFW5830EP-Z
IPC-HFW5830EP-Z5
IPC-HFW5831EP-ZE
IPC-HFW5831EP-Z5E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motorizovaný objektiv 2,7~12mm
motorizovaný objektiv 7~35mm
motorizovaný objektiv 2,7~12mm + ePoE
motorizovaný objektiv 7~35mm + ePoE

1/2.5“, Sony Starvis, HDR
Motorizované objektivy, auto iris
H.265+/H.264+/H.265/H.264;
15fps pro 4K, 25fps od 3Mpix;
H.264 max. 10Mbps, H.265 max. 9,9Mbps
IR na 50m
Řada 5830 – PoE 802.3af
Řada 5831 – ePoE
Videoanalytiky – základní + detekce tváří
schopné i samostatné aktivity, ukládání na SD do 128GB
IP67, IK10

HFW5830E

HFW5831E

IP kamery - Eco Savvy
4k (8Mpix) - IR stropní varifokal
IPC-HDBW5830EP-Z
IPC-HDBW5830EP-Z5
IPC-HDBW5831EP-ZE
IPC-HDBW5831EP-Z5E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motorizovaný objektiv 2,7~12mm
motorizovaný objektiv 7~35mm
motorizovaný objektiv 2,7~12mm + ePoE
motorizovaný objektiv 7~35mm + ePoE

1/2.5“, Sony Starvis, HDR
Motorizované objektivy, auto iris
H.265+/H.264+/H.265/H.264;
15fps pro 4K, 25fps od 3Mpix;
H.264 max. 10Mbps, H.265 max. 9,9Mbps
IR na 50m
ePoE a PoE 802.3af
Videoanalytiky – základní + detekce tváří
schopné i samostatné aktivity, ukládání na SD do 128GB
IP67, IK10

IP kamery - Eco Savvy
4k (8Mpix) – IR bullet
IPC-HFW4830EP-S
IPC-HFW4831EP-SE
IPC-HFW4831T-ASE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

objektiv 4mm
objektiv 4mm, ePoE
objektiv 2,8mm, IK10, ePoE

1/2.5“, Sony Starvis, HDR
Pevný objektiv 4mm
H.265+/H.264+/H.265/H.264;
15fps pro 4K, 25fps od 3Mpix;
H.264 max. 10Mbps, H.265 max. 9,9Mbps
IR na 40m
Řada 4831T – odolnost IK10, I/O 1x in/1xout, audio
Videoanalytiky – základní + detekce tváří
schopné i samostatné aktivity, ukládání na SD do 128GB
IP67

HFW4830E, 4831E

HFW4831T-ASE

IP kamery - Eco Savvy
4k (8Mpix) – IR stropní
IPC-HDBW4830EP-AS
IPC-HDBW4831EP-ASE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

objektiv 4mm
objektiv 4mm, ePoE

1/2.5“, Sony Starvis, HDR
Pevný objektiv 4mm
H.265+/H.264+/H.265/H.264;
15fps pro 4K, 25fps od 3Mpix;
H.264 max. 10Mbps, H.265 max. 9,9Mbps
IR na 30m
Audio, I/O 1x in/1xout, audio
Videoanalytiky – základní + detekce tváří
schopné i samostatné aktivity, ukládání na SD do 128GB
IP67, průměr ~110mm

HDBW4830E

HDBW4831

IP Kamery

Panoramatické
4k

IP kamery - Panoramic
Fisheye
IPC-EBW81230
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pokrytí 360 ˚ (180˚ / 180˚)
1/1.7“, 12Mpix, Sony Starvis, HDR
objektiv 1,98mm
H.265/H.264;
15fps pro 12Mpix, 25fps od 8Mpix;
H.264 max. 16Mbps, H.265 max. 9,9Mbps
IR na 10m
Mikrofon, Audio 1xin/1out, I/O 2x in/2xout
de-warp – 6 režimů, dewarp přímo v kameře
PoE 802.3af, 12V DC
IP67, průměr ~150mm

Orig. Formát 12M 4000x3000, 8M 2880x2880 – nutný de-warp pro výstup 4k

IP kamery - Panoramic
Multisensorové kamery
IPC-PFW8800-A180
IPC-PFW8601-A180
•
•
•
•
•

25fps 4096x1800, H.264 15,6Mbps, H.265 9,5Mbps

PFW8601
–

•
•
•
•
•

3x 2Mpix kamera

Pokrytí 180˚
Každá kamera 1/2.8“, 2Mpix, Sony Starvis, HDR
objektiv 3mm a 3,6mm (každá kamera)
H.265+/H.264+/H.265/H.264;
PFW8800
–

•

4x 2Mpix kamera

25fps 4096x832, H.264 16Mbps, H.265 10Mbps

IR na 10m
Mikrofon, Audio 1xin/1out, I/O 2x in/2xout
E-PTZ, Heat Mapy
PoE 802.3at (PoE+), 24V AC, do 25,5W
IP67, délka 298mm

Proč 4096 ? Že by Digital cinema 4K = 4096?
Proč jen 1800 (snímač na výšku, max. 1920) ?

IP kamery - Panoramic
Multisensorové kamery

Noční barevný a černobílý režim.

IP kamery - Panoramic
Multisensorová kamera – stropní!
IPC-PDBW8800-A180
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4x 2Mpix kamera

Pokrytí 180 ˚
Každá kamera 1/2.8“, 2Mpix, Sony Starvis, HDR
objektiv 3mm a 3,6mm (každá kamera)
H.265+/H.264+/H.265/H.264;
25fps 4096x1800, H.264 15,6Mbps, H.265 9,5Mbps
IR na 30m,
Mikrofon, Audio 1xin/1out, I/O 2x in/2xout
E-PTZ, Heat Mapy
PoE 802.3at (PoE+), 24V AC, do 25,5W
IP67, průměr 212mm, výška 170mm
Instalační natočení 0-355˚, naklopení 0-75˚, vyrovnání +/- 20˚
IR přísvit zde!

Není to 360 stupňová kamera, je 180 stupňová!

IP kamery - Panoramic
Multisensorová + PTZ kamera
PSD8802-A180
PSD81602-A360

4x 2Mpix kamera
8x 2Mpix kamera

•
•
•

Pokrytí 180˚ a 360˚
Každá kamera 1/1.9“, 2Mpix, Sony Starvis, HDR, objektiv 5mm
PTZ 37x, 5.5mm~206mm, 1/1.9“, 2Mpix, Sony Starvis, HDR

•
•
•

H.265+/H.264+/H.265/H.264;
25fps 4096x1800
PTZ 25fps 1920x1080

•
•
•
•

Mikrofon, Audio 1xin/1out, I/O 2x in/2xout
E-PTZ, Heat Mapy
PoE 802.3at (PoE+), 24V AC, do 25,5W
IP67, průměr 450 mm, výška 343mm, 16kg
360 stupňová horizontálně X 180 stupňů vertikálně.
Každá kamera velmi slušných parametrů.
Ideální např. pro parkoviště – jedna kamera na celý areál, doporučený průměr střežené plochy ~100m.

IP kamery - Panoramic
Multisensorová + PTZ kamera
PSD8802-A180
•
•
•
•

pokrytí 180˚
4 kamery rozmístěné úhlu 180˚
generuje 1x stream panoramatický + 1x stream od PTZ
tj. tváří se jako 2-kanálové zařízení

PSD81602-A360
•
•
•
•

4x 2Mpix kamera

8x 2Mpix kamera

pokrytí 360˚
8 kamer rozmístěných v úhlu 360˚, seskupené 2x 180˚
generuje 2x stream panoramatický (každý 180˚) + 1x stream od PTZ
tj. tváří se jako 3-kanálové zařízení

IP kamery - Panoramic
Smart tracking
Smart track:
•
•
•
•

kliknutím na pozici v náhledu statické kamery najede PTZ kamera na zadanou pozici
„prolinkování“ statické kamery s PTZ kamerou, její chování nutno nejdříve kalibrovat v konfiguraci
funkce ve Smart PSS (již od verze 1.13.0, ~1/2016 )
funguje s libovolnými kamerami, nejen v rámci panoramatických kamer

Bullet/termo +PTZ dome

Multi-lens+PTZ dome

Fisheye+PTZ dome

IP kamery - Panoramic
Smart tracking – Alarm tracking
Alarm Track – další stupeň automatizace pro Smart tracking
•
•
•

detekce pohybu v náhledu panoramatické kamery vyolává přesun PTZ kamery na pozice
kde se pohyb stal
PTZ kamera se nastaví a zahájí autotracking
Autotracking také provádí automatický zoom, čili například lze rozeznat detaily na velkou
vzdálenost

IP kamery - Panoramic
Multisensorové kamery + PTZ
ekonomicky
•
•
•
•

Kombinace panoramatické a kvalitní PTZ kamery, autotracking
pro optimální zaměření je třeba aby byli co nejvíce na jednom
místě
řešením držáky řady PFB4xx
(linkage solution mounting brackets)
funkčnost díky podpoře Smart trackingu

Příklad:
12Mpix PTZ s autotrackingem, IR světlem
6Mpix fisheye, IP67, v režimu Wall (180 st.)
Držák PFB410W
SD6AE830V-HNI
IPC-EBW8600
PFB410W

Pro použití s Alarm Track jsou možné tyto kombinace:
DSS Pro 7.01: Fisheye EBW8000 série + PTZ Ultra a Pro série.
NVR6xxx4K-S2: Panormatické + PTZ Ultra a Pro série. Nutné instalovat extra firmware s touto funkcí.
Speciální verze SmartPSS a NVR608: Termální kamery + PTZ

IP kamery

Termální
kamery

IP kamery – termální
P/T kamera
TPC-SD5300-TP13, -TP19
-TP13
13mm objektiv, úhel 25˚ (detekce postavy 450m)
-TP19
19mm objektiv, úhel17˚ (detekce postavy 640m)
•
•
•
•
•
•
•
•

336x256 (86kpix)
vlnové délky 7~14um
různá zobrazení nepravými barvami (14 režimů)
H.264/MJPEG
P/T s rychlostí 240˚/s
5x Auto Scan, 8x Tour, 5x Pattern
Videoanalytiky – Auto tracking, Fire detection
IP66

Pozn. objektiv je u termální kamery značnou částí ceny – germaniové čočky

IP kamery – termální
hybridní
TPC-BF2120
•
•

Termální: 160x120 (19,2kpix), objektiv 1mm (úhel 56˚H/ 44˚V), vlnové délky 7~14um
Viditelné: 1/2.8“, 2Mpix, objetiv 4mm (úhel 74˚), IR přísvit 1x LED

•
•
•
•
•
•
•

detekce osob na 60m, vozidel 200m
schopnost proložení viditelného a termálního obrazu
různá zobrazení nepravými barvami (14 režimů)
H.264/MJPEG, streamy: termální 1280x960, normální 1920x1080p, vše 25fps
okamžité zobrazení místa maxima a minima teplot v obraze
Videoanalytiky – Fire detection + základní analytiky střežení prostoru
IP67, délka 237mm, napájení PoE nebo 12V DC

Hlavní účel detekce otevřeného ohně.

IP kamery – termální
Test detekce ohně

Právě zapálil papír!
Taky tam nic nevidíte? V tuto chvíli nepoznáte že
hoří ani na originálním záznamu.

vzdálenost cca. 30m

IP kameryIP–kamery
termální
– termální
Test detekce
ohně ohně
test detekce
TPC-BF2120
Termální kamera vidí oheň ihned!
•
detekce ohně – cca. 3-4 pixely (ze 160ti), t.j. úhel ~1˚
•
nedetekuje falešně (např. teplá vozidla), skutečně jen vysokou teplotu

Kamera okamžitě hlásí poplach

TPC-BF2120
•
detekce ohně – 1 pixel z 160x120, tj. úhel < 0,4˚
nedetekuje falešně, skutečně jen vysokou teplotu
•
Díváte se na intrapolovaných 1280x960 ze streamu.
Zobrazené hrany objektů jsou z viditelného pásma.
teplého auta si poplach správně nevšímá

Kamerové systémy

Intelligent Traffic Camera

Dopravní kamery

ITC - Intelligent Traffic Camera
modely „Policejní/Dopravní“
ITC206-RU1A-IRHL
ITC302-RU1A-IRHL
ITC602-RU1A-IRHL

2Mpix, 1 pruh
3Mpix, 2 pruhy
6,8Mpix, 3 pruhy

Společné vlastnosti:
•
doporučené pro rychlostní komunikace, 200km/h
•
detekce a rozpoznání registrační značky
•
detekce jízdy v opačném směru
•
detekce přejíždění čar
•
rychlost jízdy (max. i min.), klasifikace snímku dle stupně % překročení rychlosti
•
snímání může být aktivováno senzory nebo RS232, RS485 komunikací, 8x I/O in
•
vestavěná IR lampa, ovládání pro dalších 6 lamp
•
několik režimů zasílání „mozaiky“ snímku s vloženými údaji

Součástí ceny není objektiv!
Max. rychlost není omezením – viz. dále.

ITC - Intelligent Traffic Camera
web rozhraní

ITC - Intelligent Traffic Camera
modely „Policejní/Dopravní“
Součástí není objektiv
•
•
•
•

C-mount, P-Iris
1/1.8“ (a větší) pro ITC206 a ITC302, 1“ pro ITC602
bez řízení clony (manuální), fix focus a varifokální
4~8,18~20,15~30,8,25,50mm

Kamery mají dvojí závěrku! závěrka pro foto (snapshot) a pro
video samostatná:
•
•

snapshot nastavíte na rozsah 0.1~3ms (odpovídá 1/333)
video má možnost mít delší expozici, typicky 0~10 (odpovídá 1/100) ale může
mít i výrazně více

Vestavěné stroboskopické IR světlo
•

řiditelná délka pulzu (tj. výkon), zpoždění/předsazení rozsvícení vůči
synchronizačnímu signálu, stroboskopické světlo 25/50/100Hz

ITC - Intelligent Traffic Camera
modely „Policejní/Dopravní“
Užitečné nasazení nejen pro policii:
• orientační měření rychlosti bez potřeby externích zařízení
• snadná realizace evidence a zjištění doby setrvání vozidla v oblasti
• jednosměrné ulice – detekce protisměrného provozu (retrográdnost)
• pro jízdní pruhy určené pro BUS detekce přítomnosti vozidel
• vynucování dopravních opatření (detekce jízdy přes plnou, odbočování v
zakázaných místech)

Pozn.
• pro evidenci vjezdů/výjezdů do vyhrazených zón levnější řady ITC2x7
Aplikační rozšíření:
• Úseková měření rychlosti

ITC - Intelligent Traffic Camera
jak funguje
• v definované oblasti hledá objekt v němž rozpozná „něco“ co by mohlo
být SPZ – v tomto kroku je mu úplně jedno jak máte nadefinovány jízdní
pruhy, podstatný je jen detekční „Region“
• až následně sleduje pouze tyto „obdélníky“ které považuje za SPZ,
• nezajímají ho čáry na silnici, řídí se jen podle čar která nadefinujete do
kamery
• měření rychlosti z videa dle vektoru rychlosti v rozhodovacím místě
(detection line)
• nezajímají ho protnutí vnějších rozměrů vozu s jízdními pruhy, podstatný
je vektor pohybu

ITC - Intelligent Traffic Camera
jak funguje

Region = oblast v níž se SPZ hledá
LaneLine = uplatní se pro detekci vybočování z pruhu a protisměr
Detect = uplatní se jen pro LaneLine funkce

Konfigurační okno detekční scény

ITC - Intelligent Traffic Camera
jak funguje

Zelená – detekční Region definovaný uživatelem, Modrá - vymezení jízdních pruhů definované uživatelem
Žlutá – pohyb detekované SPZ mezi jednotlivými snímky (tj. mezi jeho dvěmi detekcemi)
Čtverce překračují modré linie záměrně - vybočení není detekováno podle nich ale podle vektoru.
Minimální velikost šířky SPZ pro EU formát: 130bodů. Maximální: 300bodů.

ITC - Intelligent Traffic Camera
jak funguje

ITC - Intelligent Traffic Camera
jak funguje
• vždy detekuje všechny SPZ bez ohledu na směr pohybu – teprve
následně vyhodnotí jejich směr
Max. 10o

• je omezen na natočení SPZ ~10o
• doporučený stranový úhel je max. 30o
• doporučený vertikální úhel je 30o

30o

30o

ITC - Intelligent Traffic Camera
obvyklé dotazy
Na jakou vzdálenost pracuje?
• doporučené vzdálenosti 20-40m, ale nejde o tvrdé omezení
• potřebná šířka SPZ pro EU značky: min. ~80 bodů, optimum 150
Jakou max. rychlost?
•
•
•

určuje závěrka, jen málokdy fps
např. při 300km/h při 25fps -> ujede 3m mezi snímky - nevyjede z detekčního
regionu aniž by byl nasnímán
závěrka typicky 1/500 – řešíme dostatečnou světelnost

Jakou má přesnost rozpoznání?
• je-li čitelná na zobrazení kamery a je-li EU formátu tak 100%
• Nejvíce chyb ve čtení je od přesvětlení/tmavého obrazu a dlouhé závěrky
(tj. rozmazání pohybem)

ITC - Intelligent Traffic Camera
video měření rychlosti
•
•
•

pro měření rychlosti je třeba zanést rozměry detekčního Regionu (zelená oblast)
určí si z ní rozsah úhlu a k němu ve vztahu odhad rychlosti
čím výše je kamera a čím delší (tj. v obraze vyšší) je Region tím přesnější měření

Omezení na vzdálenost 100m. Připomínám – jde o orientační měření !!
Orientační měření pouze fw 2.3

ITC - Intelligent Traffic Camera
rychlostní radar s integrací k řadě ITC
ITARD-024SA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

měří na základě Dopplerova jevu, mikrovlný
24,125 GHz, výkon do 9,5dBm
certifikován v EU
pro rychlosti 10-250km/h, přesnost +/- 1km/h
měří přiblížení i vzdalování
úhel paprsku H 4,6˚ x V H 6,8˚, určen pro jeden pruh
propojení RS232 s kamerami ITC
(přímo svorky R1,T1,G na kameře)
kamery umí připojit až tři RS232 zařízení
rozměr 205x155x65mm

ITC - Intelligent Traffic Camera
výpočetní síla
• Specializované DSP (Texas Instrument DaVinci) + FPGA (Altera
Cyclone IV)
• každý výpočetní systém má svůj limit, zjišťování výkonů
videoanalytických systémů komplikované
• testováno na syntetizovaném videu
Zjištěné procesní kapacity řady ITC302
• 270ms na rozpoznání SPZ (tj. kompletní doba od detekce k rozpoznání
na OCR)
• spolehlivý tracking do 6-ti SPZ ve scéně, špičkové maximum 15~20

ITC - Intelligent Traffic Camera
počty jízdních pruhů na jednu kameru
•
•
•
•

Limity na počet jízdních pruhů a rychlosti závisí především od rozlišení snímače a šířky
vozovky (v záběru chceme mít celé vozidlo)
optimální minimum je 150 pixelů/značku, ověřeno že pracuje již od 80 pixelů
např. ITC302 lze zadat práci ve 4 pruzích, ale rozlišení bude při dálniční šířce vozovky
příliš nízké! (např. ale pro 3m šíři a 3 pruhy použít půjde, tj. křižovatka)
Nesouvisí se vzdáleností od kamery – použijeme takový objektiv abychom pokryli šířku
vozovky optimálně!
Počet jízdních pruhů vs. potřebné rozlišení kamery
Jízdních pruhů

2

3

4

Absolutní minimum (Mpix)

0,7

1,7

3,0

Doporučené minimum (Mpix)

2,6

5,9

10,5

CPU vyhoví pro kolonu
jedoucí rychlostí (km/h)

>300

80

30

Pro výpočet potřebného rozlišení kamery použito: 3,75m na jizdní pruh (dálnice), formát 16:9, minimum pro 80pixelů, optimum pro 150pixelů, šířka značky 520mm
Pro výpočet rychlosti kolony použito výpočtu kapacity komunikací, resp. výpočtu bezpečného odstupu: reakční doba řidiče 0,6s, průměrná délka vozu 5m.

Kamerové systémy

Kam dál?
Na co se těšit?
Co chtít?

Přání a trendy
– opustíme velikost snímačů formát 1/3“ ?
– H.265 v ONVIF
(skoro splněno? 6/2017 ONVIF-T, RC)

– 4k kodéry se streamem H.264/H.265 nad 30Mbps
– v zařízení audio čipsety 48kHz/24bit, ale do streamu
G.711/PCM (8bit/8kHz) – my chceme AAC a MP3 !!
– budeme pracovat s větší barevnou hloubkou?
YUV 422 (16bpp), YUV444 (24bpp)?
– snímková frekvence na 60fps?
– Low latency codecs H.264/H.265?
– Diskové kapacity >20TB (Seagate teď na 12TB a 15 TB)

Co by ve Vás mohlo zůstat

• 4k je tady
• Ethernet – nosná technologie
• Průmysl 4.0

Děkuji za pozornost
Další informace na
www.asm.cz
www.asm.sk
www.100mega.cz
www.dahua.cz
www.planet.com.tw

Technická podpora
www.asm.cz, ftp.asm.cz
asm@asm.cz

