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Анотацiя
Проаналiзовано рiзнi методи пошуку прихованого вiдоспостереження. Обгрунтовано та дослiдженно високу ефектив-
нiсть оптичного методу у пошуку прихованих вiдеокамер. Розраховано головнi параметри, котрi слiд ураховувати
при проектуваннi автоматизованої системи.
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Вступ
Останнiм часом у зв’язку з iстотним прогресом

в областi вiдеотехнiки розширилися можливостi си-
стем вiдеоспостереження, в тому числi i систем при-
хованого вiдеоспостереження. До цих систем вiдно-
сяться телевiзiйнi камери, якi мають малi габарити,
оснащенi об’єктивами типу «pin-hole» з дiаметром
вхiдного зiницi вiд 1 до 3 мм i фоточутливими ма-
трицями невеликих розмiрiв, замаскованi на тлi при-
родних об’єктiв.

Такi камери дозволяють здiйснювати несанкцiоно-
ване отримання вiдеоiнформацiї, завдаючи шкоду, як
приватним компанiям, так i державним структурам.
У рядi випадкiв цiна iнформацiї, отриманої з допомо-
гою прихованого вiдеоспостереження, є надзвичайно
високою, а iнодi її поширення зачiпає державнi iнте-
реси. Без сумнiву, розробка методiв i апаратури вияв-
лення систем СПВС є вельми актуальним завданням
i вкрай привабливою в комерцiйному вiдношеннi.

1. Головнi параметри прихованих вiдеока-
мер, якi впливають на їх пошук

В залежностi вiд призначення, особливостей своєї
конструкцiї i функцiональних можливостей прихова-
нi вiдеокамери подiляються на чорно-бiлi i кольоровi;
звичайнi та мiнiкамери (дiаметр об’єктива близько 1
мм); дротовi та бездротовi; автономнi та з викори-
станням електромережi; стацiонарнi та переноснi; в
залежностi вiд типу об’єктива – звичайнi та з ви-
несеним об’єктивом (з використанням свiтловодiв).
Аналiз даних показує, що бiльшiсть камер, потенцiй-
но придатних для несакцiонiрованного отримання
вiдеоiнформацiї, мають досить високу роздiльну зда-
тнiстю (450-550 телевiзiйних лiнiй), низьку порогову
освiтленiсть (вiд 0,1 до 0,5лк), обладнанi високошвид-
кiсними електронними затворами з швидкодiєю до 10
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мкс i короткофокусним об’єктивами з дiапазоном змi-
ни фокусної вiдстанi вiд 2,5 до 4 мм. Короткофокуснi
об’єктиви, якими оснащуються камери СПВС, ви-
робляються рядом компанiй, головною особливiстю
яких є об’єктив типу «pin-hole». У об’єктивах «pin-
hole», площина вхiдної зiницi збiгається з площиною
апертурної дiафрагми, винесеної перед передньою
лiнзою об’єктива [1]. У цьому випадку, зменшення
дiючого отвору об’єктива або розташування в його
площинi якихось дiафрагментуючих елементiв (сi-
ток, щiлин та iн) не призводить до зменшення кута
зору об’єктива, а лише знижує його свiтлосилу. В
залежностi вiд конструктивних особливостей конкре-
тного об’єктива винос зiницi здiйснюється на 0,5-10
мм. Саме можливiсть встановлення на вказанiй вiд-
станi перед передньою лiнзою маленьких отворiв,
сiток, щiлин i забезпечує ефективне маскування ка-
мери для прихованого бачення.

2. Обгрунтування найбiльш ефективного
методу пошуку прихованого вiдеоспосте-
реження

Методи пошуку i виявлення прихованих камер:
радiомонiторинг, оптичний метод, пошук нелiнiй-
ним локатором. Метод радiомiторингу передбачає
пошук вiдеокамер, що працюють в момент пошуку
(випромiнюють електромагнiтну енергiю), що є сут-
тєвим недолiком. Оптичний метод оснований на ефе-
ктi свiтлоповертання. При наявностi вiдеозакладки
лазерний промiнь вiдбивається вiд свiтлочутливого
елемента, i камера виявляється. Пошук нелiнiйним
локатором роз рахований на взаємодiю електрома-
гнiтного поля з елементами, що мають p-n перехiд.
Пошук нелiйним локатором буде безкорисним, якщо
елементи з p-n переходом не будуть знаходитись в
зонi сканування нелiнiйного локатора, що можли-
во при використаннi спецiального об’єктива. [1] З
перерахованих методiв пошуку прихованого вiдео-
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Рис. 1. Ефект свiтлоповертання оптичного пристрою

спостереження найбiльш унiверсальним є оптичний,
яким можна виявляти вiдеокамери будь-якого типу.
Метод базується на ефектi свiтлоповертання (повер-
нення падаючого променя свiтла точно в зворотному
до джерела напрямку при великому дiапазонi кутiв
падiння, рисунок 1). При цьому вiдблиск виникає не
на поверхнi вхiдної лiнзи а всерединi об’єктива (на
ПЗС, або КМОП-сенсорi). Цей вiдблиск на вiдмiну
вiд поверхневого вiдбиття яскравiше i спостерiгає-
ться з будь-якого напрямку, що знаходиться в полi
зору камери.[2]

Щоб вiдрiзнити вiдеокамеру вiд поверхневого вiд-
блиску необхiдно змiнити ракурс. При цьому вiд-
блиск вiд об’єктива залишиться там же, а поверхне-
вий вiдблиск змiститься, зникне або значно змiни-
ться його iнтенсивнiсть. Таким чином при правиль-
ному проектуваннi системи виявлення приховано-
го вiдеоспостереження – ефективнiсть маскування
камер за допомогою блискучих предметiв суттєво
знизиться. Це вiдноситься i до напiвпрозорих пере-
шкод - вiдблиск на поверхнi буде змiщуватися при
змiнi положення спостерiгача, а частина випромiню-
вання, що досягла об’єктиву камери все одно дасть
«правильний» вiдблиск, який буде залишатися на
мiсцi [3].

Iснуючi системи та прилади оптичного методу по-
шуку прихованого мають суттєвi недолiки. Це в пер-
шу чергу високий вплив людського фактору (при-
лади являються ручними, що впливає на точнiсть,
швидкiсть, достовiрнiсть виялення прихованих ка-
мер). Тому доцiльним є створення автоматизованої
системи пошуку прихованого вiдеоспостереження,
яка не буде залежати вiд людського фактору i збiль-
шить швидкiсть пошуку.

3. Автоматична система пошуку приховано-
го вiдеоспостереження

Запропонований варiант автоматичної системи по-
шуку прихованого вiдеоспостереження базується на
основi лазерної локацiї, подальшим вдосконаленням
системи на основi патенту. Система складається з
приймача i передавача лазерного випромiнювання,
блоку обробки зображення, блоку управлiння, блоку
руху системи (що забезпечить безперервне скану-
вання вказаного простору та змiну пеленгацiйного
кута для фiльтрування помилкових цiлей). Прин-
цип роботи системи показаний на рис. 2. Система
здiйснює кругове сканування стiн, стелi, мiсць роз-
мiщення прихованого вiдеоспостереження. Сканува-

Рис. 2. Автоматична система пошуку прихованого
вiдеоспостереження

Рис. 3. Структурна схема запропонованої системи

ння проводиться в 2 етапи: на першому приймач i
передавач оптичного випромiнювання знаходяться
поблизу один одного, на другому етапi приймач i пе-
редавач знаходяться на рiзних ракурсах (змiнюється
пеленгацiйний кут), це позбавляє вiд помилкових
цiлей, що маскують прихованi камери. Результатом
є пiдвищення завадостiйкостi роботи системи в умо-
вах виникнення помилковихвiдблискiв. Структурна
схема показана на рис. 3.

Скануючи потрiбний простiр, система по черзi
працює в пасивному (без пiдсвiчування, тобто при
вимкненому джерелi випромiнювання) i активному
(з пiдсвiчуванням, тобто при включеному джерелi
випромiнювання). При цьому в кожному з режимiв
формується кадр телевiзiйного зображення. При-
клад сформованого сигналу для аналiзу показано на
рис. 4.

Рис. 4. Сигнали для аналiзу простору
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Рис. 5. Результати оцiнки параметру

Рис. 6. Пеленгацiйнi характеристики сiтлоповерта-
чiв типу «pin-hole» на довжинi хвилi зондуючого
випромiнювання: 0,65мкм

4. Оцiнка головних параметрiв пошуку
Головним параметром для пошуку прихованих ка-

мер є показник свiтлоповертання (ПСП) [4]. Вiн пока-
зує кiлькiсть вiдбитої енергiї i змiну її в залежностi
вiд кута пеленга. Особливiстю розрахунку ПСП для
камер є те, що дiаметри вхiдних зiниць систем дуже
малi i на пiдсумкову конуснiсть вiдбитого випромiню-
вання буде чинити iстотний вплив також i дифракцiя
ретровiдображеної хвилi на вихiднiй зiницi. Вираз
для розрахунку ПСП:

Θ = 1, 22𝜆/𝐷св𝑅 = 𝜏𝜌𝐷2св/(4Θ2) (1)

Результати оцiнки параметру показано на рис. 5.
Типовi граничнi дальностi роботи (виявлення) ка-

мер для лазерних локацiйних систем не перевищу-
ють 𝐿 = 20 м. Таким чином, мiнiмальний дiаметр
вхiдної зiницi об’єктиву приймального каналу буде
обмежений умовою 𝐷 > 𝐿𝑘 [5],[6].

На рис. 5 показано теоретичнi розрахунки свi-
тлоповертальних характеристик систем вiдеоспосте-
реження, що дозволяють визначити дiапазон типо-
вих значень ПСП для обєктивiв «pin-hole» (𝐷св =
0, 5 . . . 2) в межах 10 . . . 10 м/cp

5. Висновки

Було розроблено систему автоматизованої лазерно-
локацiйної системи, що має ряд переваг: вiдсутнiсть
впливу людського фактору на якiсть пошуку при-
хованих вiдеокамер; зменшення часу сканування у
порiвняннi з ручними приладами; зменшення ймо-
вiрностi пропуску прихованої камери при скануван-
нi;пiдвищений захист вiд помилкових цiлей. Дослi-
джено пеленгацiйну характеристику прихованих ка-
мер типу «pin-hole», що показує можливостi їх по-
шуку.
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