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АНОТАЦІЯ 

Дипломна робота має обсяг 60 сторінок, що містять 5 ілюстрацій, 4 таблиці, 

7 додатків та 5 джерел. 

Метою роботи є реалізація системи передачі відеопотоку з мінімальною 

затримкою.  

Метод дослідження – статистичний аналіз виміряних показників та 

програмування мікрокомп’ютера. 

Апаратура – мікрокомп’ютер Raspberry Pi із встановленою ОС Raspbian та 

приєднаним модулем камери, ноутбук із ОС Windows 10, планшет із ОС iOS10. 

Результатом роботи є реалізована в глобальній мережі система відеопотоку 

з використанням мікрокомп’ютера Raspberry Pi з мінімальною затримкою. 

Ключові слова: Raspberry Pi, мікрокомп’ютер, відеопотік, камера. 

  



ANNOTATION 

This work consists of 38 pages containing 5 illustrations, 4 tables, 7 applications 

and 5 references. 

The aim is to develop a system of video streaming with the least delay using 

microcomputer Raspberry Pi.  

Research methods - statistical analysis of measured parameters and programming 

using microcomputer. 

The equipment – microcomputer Raspberry Pi with installed operating system 

Raspbian and connected camera module, laptop with Windows, tablet with iOS10. 

The work is realized in global network video streaming system with the lowest 

delay using microcomputer Raspberry Pi.   

Keywords: Raspberry Pi, microcomputer, video streaming, camera. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ВДТ – візуальний дисплейний термінал 

ДКП – дискретне косинусне перетворення 

ПК – персональний комп’ютер 

ОС – операційна система 

RPi – Raspberry Pi 
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ВСТУП 

Сьогодні відеопотік має безліч сфер застосування: нагляд за домашнім 

улюбленцем, коли немає змоги знаходитися поруч з ним, охорона власного 

помешкання, системи дистанційного керування. Існують різні способи 

формування відеопотоку і, в залежності від конкретної задачі, необхідно 

забезпечити певні параметри. Наприклад, при дистанційному керуванні важливо 

отримати мінімальну затримку при передачі відеопотоку. В роботі виконані 

дослідження для визначення окремих параметрів відеопотоків, згенерованих 

різними методами, та зроблене їх порівняння. 

Актуальність даної дипломної роботи полягає в реалізації системи 

відеопотоку з мінімальною затримкою, що на сьогодні є важливим в системах 

Інтернету речей, в системах відеоспостереження та охоронних системах. 

Об’єктом дослідження в даній роботі є залежність затримки при передачі 

відеопотоку від методу трансляції та параметрів відео (формату та кількості 

кадрів за секунду). 

Метою роботи є визначення методу, що має найменшу затримку та 

реалізація в глобальній мережі системи відеопотоку з використанням 

мікрокомп’ютера Raspberry Pi. 
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1. ОГЛЯД МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ВІДЕОПОТОКУ 

1.1. Flask 

Встановлюється за допомогою pip – системи керування пакетами, яка 

використовується для встановлення та керування пакетами, написаними на 

Python [1]. Цей метод для пересилання величезного об’єму згенерованих в 

«повітрі» даних до клієнта (без збереження їх у пам’яті) без повернення до 

файлової системи використовує генератори та прямий відклик. Генератори - це 

інтеровані об’єкти, які можна прочитати лише один раз, оскільки вони не 

зберігають дані в пам’яті. 

Спершу за допомогою функції генератору з камери отримується 

зображення в форматі jpeg. Це зображення зберігається в певній визначеній 

директорії. Потім функція відтворення відео надсилає зображення з директорії 

на веб сторінку. 

1.1.1. Базові аспекти стандарту JPEG 

Назва алгоритму компресії JPEG - це абревіатура від Joint Photographic 

Expert Group, ініціативної групи, утвореної з експертів ITU (International 

Telecommunication Union) та ISO (International Organization for Standartization). 

Саме тому в її назві присутня приставка Joint. У 1992 р. JPEG був оголошений 

міжнародним стандартом в області графічних зображень [2]. 

Стиснення може як призводити до втрати якості, так і не призводити. В 

останньому випадку застосовуються такі методи, як RLE (Run Length Encoding, 

кодування довжин серій, в результаті якого утворюються пари типу (skip, value, 

де skip - це число підряд записаних нулів, а value - наступне за ними значення) і 

LZW (компресія методом Lempel-Ziff-Welch), вони реалізовані в форматах PSD, 

GIF і TIFF. Широко використовуються вони і архіваторами типу RAR та ZIP, де 

середній ступінь стиснення без втрат – 2-3 рази. 
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Критерії стиснення зображення: 

1. Будь-яке зображення містить певну надмірність, видалення якої не 

призведе до помітної зміни якості картинки. 

2. Людське око більш сприйнятливе до змін яскравості, ніж кольору. Тому 

для різних каналів зображення застосовуються різні ступені стиснення - 

інформація втрачається, але візуально це не помітно. Крім того, чутливість ока 

до дрібних елементів зображення невелика, що дозволяє без шкоди для якості їх 

видалити.  

Так можна стискати зображення (навіть якщо погіршення якості стає вже 

помітним) аж до прийнятного порога. Ступінь зменшення якості визначається 

для кожного конкретного випадку. Для поліграфії припустимі лише мінімальні 

спотворення, а для розміщення в Інтернеті (в залежності від призначення) - 

набагато більші. 

JPEG навіть при тридцятикратному стисненні зберігає достатню якість 

картинки. При компресії методом JPEG якість втрачається завжди, але при цьому 

є вибір: віддати перевагу якості на шкоду обсягу (розмір файлу стиснеться 

приблизно в три рази) або ж навпаки, досягти мінімального розміру зображення, 

при якому воно ще залишиться пізнаваним (ступінь компресії може досягати 

100). Стиснення, при якому відмінність в якості між отриманим зображенням і 

оригіналом ще залишається непомітним, дає 10-20-кратне скорочення розміру 

файлу. 

1.1.2. Кодування та декодування зображення 

Стандарт JPEG ( Joint Photographic Experts Group) є одним з найбільш 

ефективних та вживаних методів стискання нерухомих зображень. Стандарт 

визначає послідовність та параметри операцій при кодуванні та декодуванні 

нерухомих зображень. JPEG відноситься до гібридних методів стискання 

зображень з втратами і використовується в основному при запису зображень в 
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різноманітні запам’ятовуючі пристрої. Для більшості зображень стандарт 

дозволяє зменшити об`єм інформації в 5 – 10 разів без суттєвого погіршення 

якості. JPEG не призначений для стискання малюнків, креслень та зображень, які 

мають два рівня яскравості. 

Послідовність операцій при кодуванні пояснюється структурною схемою 

(рис.1.1): 

1. розбиття зображення на блоки 8*8 пікселів; 

2. виконання швидкого двовимірного дискретного косинусного 

перетворення (ШДКП) в кожному блоці; 

3. квантування коефіцієнтів ДКП з використанням таблиць 

коефіцієнтів квантування (таблиця Q); 

4. ентропійне кодування коефіцієнтів ДКП, що квантовані, кожного 

блоку з формуванням та використанням таблиці кодування (таблиці 

кодів). 

В результаті кодування зображення перетворюється в стиснуті відеодані, 

що записуються в файл. 

 

Рисунок 1.1. Структурна схема послідовності операцій при 

кодуванні зображення. 
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Послідовність операцій при декодуванні пояснюється структурною 

схемою (рис. 1.2): 

1. Декодування ентропійного коду; 

2. Деквантування коефіцієнтів ДКП для кожного блоку 8*8 пікселів; 

3. Зворотнє ШДКП для кожного блоку; 

4. Об`єднання блоків в декодоване зображення. 

При декодуванні використовують таблиці, які зчитуються із файлу із 

стиснутими відеоданими. 

1.1.3. Формування блоків 

Напівтонове чорно-біле зображення розбивається на блоки 8х8 пікселів, 

що кодуються один за одним. 

Кольорове зображення може бути надано в форматі RGB. В цьому 

випадку кожен блок надається трьома блоками чисел. Більш вживаним є формат 

Y,CB,CR - 4:2:0. В цьому випадку на кожні 4 блока елементів сигналу яскравості 

Y буде один блок елементів сигналу СВ та один блок елементів сигналу CR . 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Структурна схема послідовності операцій при декодуванні 

зображення. 
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Варіанти розбиття кольорового зображення блоки представлені в табл. 

1.1: 

Таблиця 1.1. Блоки кольорового зображення. 

 4:2:0 4:2:2 

Блоки Y СR CB Y СR CB 

1 2 5 6 1 2 5, 7 6, 8 

3 4 3 4 

Якщо число елементів в рядку не кратне 8, то крайні праві блоки в 

останньому рядку заповнюються стовбцями попередніх елементів, щоб число 

стовбців було кратне 8. Аналогічно, якщо число рядків не кратне 8. 

При об`єднанні блоків в декодоване зображення кількість елементів СВ 

та CR відновлюється за допомогою інтерполяції. 

1.1.4. Дискретне косинусне перетворення 

Вихідні дані для ДКП мають вигляд блоків або матриць 8х8 елементів 

сигналу Y,CB,CR у вигляді 8- або 12- розрядних цілих позитивних двійкових 

чисел. Перед виконанням ДКП значення кожного елементу блока зсувається 

шляхом відніманням числа 128 (або 2048), після чого елементи блоків надаються 

цілими числами із знаком. 

В результаті виконання ДКП матриці 8х8 чисел отримується матриця з 

8х8 коефіцієнтів ДКП, які можуть бути позитивними або негативними. Ця 

операція не зменшує кількість інформації, що передається, і є оборотною. 

Тобто після виконання зворотного ДКП в кожному блоці та об’єднання 

блоків буде отримане вихідне зображення. 

Необхідно відмітити, що кожний коефіцієнт ДКП надає інформацію не 

про один будь який елемент матриці елементів зображення, а про всі 64 
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елементи. Лівий верхній коефіцієнт пропорційний постійній складовій, тобто 

середній яскравості блоку зображення. 

1.1.5. Квантування коефіцієнтів ДКП 

Ця операція дозволяє значно зменшити швидкість передавання двійкових 

символів ДКП за рахунок зменшення психовізуальної збитковості. Квантування 

здійснюється діленням матриці коефіцієнтів ДКП на матрицю коефіцієнтів 

квантування, результати цієї операції округлюють до найближчого цілого числа. 

Стандарт JPEG не встановлює конкретні таблиці квантування. Приклади таблиць 

квантування для сигналу яскравості та кольорорізнісних сигналів надані в 

таблиці 1.2 та 1.3 відповідно. 

Таблиця 1.2. Таблиця квантування для сигналу яскравості. 

16 11 10 16 24 40 51 61 

12 12 14 19 26 58 60 55 

14 13 16 24 40 57 69 56 

14 17 22 29 51 87 80 62 

18 22 37 56 68 109 103 77 

24 35 55 64 81 104 113 92 

49 64 78 87 103 121 120 101 

72 92 95 98 112 100 103 99 

 

 

 

 

 

 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Арк. 

12 РА31.468116.001 ПЗ 
 

Таблиця 1.3. Таблиця квантування для кольорорізнісних сигналів. 

17 18 24 47 99 99 99 99 

18 21 26 66 99 99 99 99 

24 26 56 99 99 99 99 99 

47 66 99 99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 99 99 99 

В таблиці 1.4 наведені матриці, що пояснюють послідовність операцій 

кодування. Видно, що значення квантованих коефіцієнтів ДКП зменшуються, а 

більшість з них дорівнює нулю. Таким чином нехтуються високі просторові 

частоти, які відповідають за мілкі деталі зображення. 

Таблиця 1.4. Матриці, що пояснюють послідовність операцій кодування. 

139 144 149 153 155 155 155 155 

144 151 153 156 159 156 156 156 

150 155 160 163 158 156 156 156 

159 161 165 160 160 159 159 159 

161 161 161 161 160 157 157 157 

161 161 161 161 160 157 157 157 

162 162 161 163 162 157 157 157 

162 162 161 161 163 158 158 158 

1) Вибірка оригіналу 

1260 -1 -12 -6 2 -2 -2 -2 

-22 -17 -6 -3 -3 0 1 -1 

-11 -10 -1 2 1 -1 -1 -1 

-7 -2 0 2 1 0 0 0 

0 -1 1 1 -1 -1 1 2 

2 0 1 -1 -1 2 2 0 

-1 -1 0 -1 0 2 1 -1 

-3 1 -3 -1 2 1 -1 -1 

2) Коефіцієнти DCT 
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16 11 10 16 24 40 51 61 

12 12 14 19 26 58 60 55 

14 13 16 24 40 57 69 56 

14 17 22 29 51 87 80 62 

18 22 37 56 68 109 103 77 

24 35 55 64 81 104 113 92 

49 64 78 87 103 121 120 101 

72 92 95 98 112 100 103 99 
 

158 0 -1 0 0 0 0 0 

-2 -1 0 0 0 0 0 0 

-1 -1 0 0 0 0 0 0 

-1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

3) Таблиця квантування 4) Коефіцієнти після квантування 

1264 0 -10 0 0 0 0 0 

-24 -12 0 0 0 0 0 0 

-14 -13 0 0 0 0 0 0 

-14 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

142 144 147 150 152 153 154 154 

149 150 153 155 156 157 156 156 

157 158 159 161 161 160 159 158 

162 162 163 163 162 160 158 157 

162 162 162 162 161 158 156 155 

160 161 161 161 160 158 156 154 

160 160 161 162 161 160 158 157 

160 161 163 164 164 163 161 160 
 

5) Вибірка оригіналу 6) Коефіцієнти ДКП 

3 0 -2 -3 -3 -2 -1 -1 

5 -1 0 -1 -3 1 0 0 

7 3 -1 -2 3 4 3 2 

3 1 -2 3 2 1 -1 -2 

3 2 1 0 -1 3 1 0 

-1 0 0 0 0 1 -1 -3 

-2 -1 0 -1 -1 3 1 0 

-2 -1 2 3 1 5 3 2 
 

7) Похибка відновлення відліків 
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1.1.6. Ентропійне кодування 

В стандарті передбачено використання двох видів ентропійного 

кодування: кодування по Хаффману та арифметичне кодування. Кодування по 

Хаффману входить в базовий метод кодування. Для побудови таблиці кода 

Хаффмана, яка задає відповідність символів, що кодуються, і кодових слів, 

потрібно тільки значення частот появи символів в повідомленні, що кодується – 

чим частіше з`являється символ, тим коротше кодове слово. Ці дані зберігаються 

в файлі і використовуються при декодуванні. 

Постійна складова кожного блока кодується окремо з урахуванням такої 

самої складової попереднього блока та будується таблиця кода Хаффмана       

(рис. 1.3). 

Решта 63 квантовані коефіцієнти ДКП кодуються незалежно для кожного 

блока. Перед ентропійним кодуванням цих 63 коефіціентів виконується 

підготовча операція – двовимірна матриця коефіцієнтів перетворюється в 

одновимірну послідовність шляхом зчитування її елементів зигзаг-скануванням 

 

Рисунок 1.3. Двовимірна матриця 

коефіцієнтів ДКП. 
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(рис. 1.3). Ця послідовність кодується по Хаффману і завершується спеціальним 

символом ЕОВ ( End of Block ). 

В процесі декодування кода Хаффмана кодові слова знову 

перетворюються в послідовність чисел, по яким відновлюються значення 

квантованих коефіцієнтів ДКП, ці коефіцієнти деквантуються за допомогою 

таблиці Q, виконується зворотнє ДКП та формується зображення. 

1.1.7. Формат файла 

Файл починається з маркера SOI. Наступні за маркером записані таблиці 

квантування та ентропійного кодування. Потім ідуть параметри зображення, далі 

стиснуті відеодані. Область даних завершується маркером EOI. 

1.2. Mjpeg-streamer 

Використовує вхідний плагін input_raspicam, що базується на RaspiStill 

Camera App для Raspberry Pi, що запускає камеру в потрібний час та зберігає 

зображення в форматі mjpeg [3].  

Після того, як зображення з камери було захоплене, воно копіюється до 

глобального буферу та надсилається до порту вихідного кодера. 

Вихідний плагін для mjpg-streamer – це output_http. За допомогою нього 

файли jpeg з вхідного плагіна транслюються через http сервер, де їх можна 

переглянути.  

Цей спосіб дуже подібний до flask, за виключенням того, що вихідний код 

у  mjpeg-streamer написаний на C, а у flask – на Python. 

1.2.1. Формат MJPEG 

MJPEG — неофіційна назва групи стандартів кодування відео, в яких 

кожен кадр цифрової відео послідовності незалежно закодований за алгоритмом 

JPEG [4]. Нині найчастіше використовується в цифрових відеокамерах. Оскільки 
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алгоритм MJPEG вимагає менше обчислювальних ресурсів, ніж алгоритми 

MPEG-4 апаратна реалізація його простіша і, відповідно, дешевша. Формат 

MJPEG активно використовується в системах зовнішнього спостереження, 

оскільки дає стоп-кадри високої якості. У відеосистемах, які використовують 

формат MJPEG, простіше реалізується функція прискореного відтворення, як 

вперед, так і назад, ніж у системах з MPEG-4. 

Зв'язок між сусідніми кадрами відсутній і можна вносити зміни в кадр, не 

побоюючись, що це вплине на сусідні кадри. На відміну від групи стандартів 

MPEG, в алгоритмах MJPEG не передбачено усунення часової надмірності. Тому 

ступінь стиснення у алгоритмів MJPEG є нижчим (близько 5-20) за однакової 

якості зображення. 

Одним з основних недоліків формату MJPEG є відсутність єдиного 

документа, який би визначав специфікацію формату для всіх. Тому можна 

зустріти реалізації MJPEG від різних розробників і виробників ПЗ, що не сумісні 

один з одним. 

1.3. Motion 

Це програма, що дає змогу моніторити відеосигнали з відеокамер та може 

виявити частину зображення, що змінилась [5]. Чи іншими словами, цей метод 

може виявити рух. В роботі використовувалась для моніторингу з відеокамери 

Raspberry Pi.  

Код написаний на C і розроблений для платформ з ОС Linux. Motion 

базований на командному рядку і має можливість обмеженого керування через 

http інтерфейс. Більшість конфігурацій доступні в командному рядку чи в файлах 

конфігурації.  

Motion виявляє рух за допомогою порівняння інтенсивності пікселів між 

поточним та попереднім зображенням. Якщо немає руху та немає шуму, то 

різниця між попереднім та поточним зображенням дорівнює 0. Якщо в 
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зображенні є зміна, то  результат буде іншим. Щоб запобігти помилковому 

виявленню шуму як руху, встановлюється порогове значення пікселів, яке може 

змінюватися. Формат зображень – jpeg.  

Вихідний кадр реркурсивно оновлюється новим зображенням таким 

чином, що після оновлення зображення N складатиметься з: 1/2 зобреження 

(N)+1/4 зобреження (N-1)+1/8 зобреження (N-2)  і так далі.  

З усіх пікселів, що змінилися між попереднім та поточним зображенням 

знаходиться середина між координатами x та y. Це і є центром руху.  

Motion не має драйверів для камер, тому камеру потрібно налаштовувати 

самостійно. 

1.4. Netcat 

Netcat – мережева утиліта, що дозволяє зчитувати та передавати дані, 

використовуючи протокол TCP/IP [6].  

Netcat спершу запускається на пристрої, на якому буде здійснюватися 

перегляд відеопотоку [7]. На ньому буде здійснюватися прослуховування 

певного порту та передача прийнятих даних на mplayer, який вже запущений на 

цьому пристрої. В цьому методі можна регулювати розмір буферу, щоб запобігти 

перериванню відео.  

Після цього запускається генерація відеопотоку на передавальному 

Raspberry Pi. Netcat на Raspberry Pi відправляє вихідні дані з камери через 

"трубу" в netcat пристрою з відповідною IP-адресою. І на екрані приймального 

пристрою після заповнення буферу з’являється відео.  

Зображення передається у форматі mjpeg. Буфер створюється в пам’яті 

FIFO та передається на визначений порт. 
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1.4.1. Transmission Control Protocol – протокол керування передачею 

Transmission Control Protocol, TCP (укр. Протокол керування передачею) 

— разом із протоколом IP є стрижневим протоколом Інтернету, який дав назву 

моделі TCP/IP [8]. Протокол призначений для управління передачею даних у 

комп'ютерних мережах, працює на транспортному рівні моделі OSI.  

Забезпечує надійну передачу даних від хоста-відправника до хоста-

отримувача, для цього встановлюється логічний зв'язок між хостами. Таким 

чином TCP належить до класу протоколів зі встановленим з'єднанням. 

TCP отримує потоки даних від протоколів верхніх рівнів OSI-моделі, 

початковим джерелом яких є протоколи прикладного рівня, такі як HTTP, FTP та 

інші. Кожний протокол верхнього рівня має свій визначений TCP-порт. 

TCP розбиває конкретний потік даних на порції, та додає до кожної з них 

заголовок з номером послідовності. Отримані таким чином порції даних 

традиційно називаються TCP-сегментами. Далі кожний сегмент інкапсулюється 

в IP-пакет і передається через IP-протокол до хоста-отримувача. 

Після надходження IP-пакету до хоста-отримувача перевіряється 

коректність отриманих даних у TCP-сегменті, методом перерахування 

контрольної суми, та переконується, що попередні сегменти даних також були 

успішно отримані. Після чого хост-отримувач надсилає запит до хоста-

відправника про нову, або повторну передачу порції даних, що одночасно є 

підтвердженням того, що всі сегменти з номерами послідовності, меншими ніж 

номер нового запиту, були успішно отримані. 

У свою чергу TCP-сегменти деінкапсулюються з IP-пакетів, 

розміщуються в правильному порядку та з них вилучаються TCP-заголовки. 

Отриманий таким чином потік даних передається до того протоколу верхнього 

рівня, з якого первісно надійшли дані на стороні хоста-відправника. 
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1.5. VLC 

 VLC (VideoLAN Client) — кросплатформний та вільний плеєр проекту 

VideoLAN [9].  Він працює з веб сервером та відтворює дані з нього. Відео можна 

конвертувати в різні формати: WAV, MP4, H.264 та інші. VLC Media Player має 

власні кодеки для відтворення аудіо та відео. Під час дослідження відео 

транслювалось та приймалось в форматі H.264. Під час експерименту потік 

передавався за протоколом RTSP  та HTTP, оскільки RTSP добре працює в 

локальній мережі, але його важко розширити, щоб транслювати потік в інтернет 

(на відміну від HTTP). [10].  

1.5.1. Протокол RTSP 

 RTSP – це потоковий протокол реального часу (Real Time Streaming 

Protocol, RTSP) — мережевий протокол, що є прикладним протоколом, 

призначеним для використання в системах, що працюють з мультимедійними 

даними, і що дозволяє клієнтові віддалено управляти потоком даних з сервера, 

надаючи можливість виконання команд, таких як «Старт», «Стоп», а також 

доступу за часом до файлів, розташованих на сервері [11].  

 RTSP не виконує стиску, а також не визначає метод інкапсуляції 

мультимедійних даних і транспортні протоколи. Передача потокових даних сама 

по собі не є частиною протоколу RTSP. Більшість серверів RTSP 

використовують для цього стандартний транспортний протокол реального часу, 

що здійснює передачу аудіо- і відеоданих. 

 Протокол призначений для використання в розважальних і комунікаційних 

системах для управління потоковим мультимедіа сервером . Протокол 

використовується для встановлення та управління сеансами мультимедіа між 

кінцевими точками. Клієнти медіа серверів використовують VCR подібні 

команди, такі як PLAY та PAUSE, щоб полегшити управління в реальному часі 

програванням медіа файлів з сервера. 
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 Як HTTP, RTSP використовує TCP для підтримки з'єднання між кінцевими 

точками, і в той час як більшість керуючих повідомлень RTSP відправляються 

клієнтом на сервер, деякі команди відправляються в іншому напрямку (тобто від 

сервера до клієнта). Деякі типові запити HTTP, як наприклад OPTIONS, також 

доступні. 

1.5.2. Протокол HTTP 

 HTTP — протокол прикладного рівня, схожими на нього є FTP і SMTP [12]. 

Обмін повідомленнями йде за звичайною схемою «запит-відповідь». Для 

ідентифікації ресурсів HTTP використовує глобальні URI. На відміну від 

багатьох інших протоколів, HTTP не зберігає свого стану. Це означає відсутність 

збереження проміжного стану між парами «запит-відповідь». Компоненти, що 

використовують HTTP, можуть самостійно здійснювати збереження інформації 

про стан, пов'язаний з останніми запитами та відповідями. Браузер, котрий 

посилає запити, може відстежувати затримки відповідей. Сервер може зберігати 

IP-адреси та заголовки запитів останніх клієнтів. Проте, згідно з протоколом, 

клієнт та сервер не мають бути обізнаними з попередніми запитами та 

відповідями, у протоколі не передбачена внутрішня підтримка стану й він не 

ставить таких вимог до клієнта та сервера. 

1.6. RPi cam web interface 

 Це веб-інтерфейс для модуля камери Raspberry Pi, що може бути відкритий 

у будь-якому браузері (навіть на смартфонах). Працює виключно з камерами  

Raspberry Pi, не підтримує USB камери [13].  

 Дозволяє керувати камерою одразу з браузера. Відтворює відео в режимі 

реального часу високої якості та з малою затримкою. Може записувати відео у 

форматі full-hd на карту пам’яті в той час, як відтворення продовжується. Також 

може відстежувати рух.  
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 Під час встановлення можна обрати, який веб-сервер використовувати 

(apache, nginx, lighttpd).  

 Під час звичайного моніторингу raspimjpeg з’єднується з камерою та 

генерує неперервний потік зображень в директорію /dev/shm/mjpeg з однаковою 

назвою cam.jpg. Ця папка з находиться в пам’ті RAM, тому не використовує 

картку пам’яті. Ці зображення доступні через URL на веб-сервері Apache. Процес 

cam_pic.php повертає останнє зображення, а процес cam_pic_new.php об’єднує їх 

у відеопотік. Якщо зайти на веб-сервер через браузер, головна сторінка 

(index.php) використовує cam_new_pic.php, щоб відтворити відео, що надходить 

з виходу камери.  

 Raspimjpeg можна контролювати за допомогою надсилань команд в канал 

FIFO, що знаходиться в папці /var/www. Команди, надіслані з браузера проходять 

через cmd_pipe.php. Це дозволяє вручну змінювати налаштування камери, 

зупиняти або запускати відтворення відеопотоку.  

  Відеопотік за змовчуванням відбувається jpeg, тобто серія із знімків у 

форматі jpeg об’єднується в потік, з яких формується відео. Але можна 

перемкнути у формат mjpeg, щоб отримати більш «живе» відео. 
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2. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ 

ВІДЕОПОТОКУ  

2.1. Програмна реалізація Flask  

 Встановлюється за допомогою pip – системи керування пакетами, яка 

використовується для встановлення та керування пакетами, написаними на 

Python. 

 Якщо досі немає встановленого pip на Raspberry Pi, то його треба 

встановити за допомогою наступної команди: [14]. 

sudo apt-get install python-pip 

 Встановлюємо бібліотеку picamera, ввівши в командний рядок команду:  

pip install picamera 

 Тепер встановлюємо бібліотеку flask для Python: 

sudo pip install flask 

 Завантажуємо проект для відеопотоку з Flask із сайту github: 

git clone https://github.com/miguelgrinberg/flask-video-streaming.git 

 В папці проекту редагуємо файл app.py. 

 Закоментовуємо наступну лінію. Для цього потрібно додати “#” напочатку: 

#from camera import Camera 

 Та розкоментовуємо наступну лінію (видаляємо “#” напочатку): 

from camera_pi import Camera 

 Зберігаємо файл. 

 З’ясовуємо локальну IP адресу Raspberry Pi за допомогою команди: 
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sudo ifconfig 

 Серед багатьох параметрів, які отримаємо у відповідь потрібні нам лише 

такі: 

inet addr:192.168.0.107 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 

 inet addr  - це локальна IP адреса. В нашому випадку, 192.168.0.107. 

 Запускаємо сервер Flask за допомогою команди: 

python app.py 

 Бачимо наступне, що означає, що сервер запущений та працює на порту 

5000 та готовий до використання: 

* Running on http://0.0.0.0:5000/ 

* Restarting with reloader 

 Відкриваємо веб-браузер на будь-якому пристрої та вводимо локальну IP 

адресу Raspberry Pi та порт. Наприклад, http://192.168.0.107:5000. 

 Переглядаємо відеопотік.  

2.2. Програмна реалізація Mjpeg-streamer  

 Спершу підключаємо камеру до Raspberry Pi, перевіряємо в 

налаштуваннях, чи вона увімкнена [15].  

 Тепер оновлюємо Raspberry Pi: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

 Встановлюємо необхідні бібліотеки для MJPG-Streamer: 

sudo apt-get install libjpeg8-dev imagemagick libv4l-dev 

 Вручну замінюємо файл файл videodev.h на videodev2.h: 
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sudo ln -s /usr/include/linux/videodev2.h /usr/include/linux/videodev.h 

 На жаль, MJPG-Streamer не доступний через apt-get, тому ми повинні 

cкомпілювати його з вихідного коду. Є кілька різних способів установки MJPG-

Streamer. Найпростіший – за допомогою subversion.  

 Встановлюємо subversion: 

sudo apt-get install subversion 

 Потім завантажуємо копію вихідного коду MJPG-Streamer в домашню 

папку і переходимо в директорію mjpg-streamer, коли завершиться завантаження: 

cd ~ 

svn co https://svn.code.sf.net/p/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer/ 

mjpg-streamer 

cd mjpg-streamer 

В MJPG-Streamer входить багато плагінів, але ми скомпілюємо лише два. 

• input_file.so (для модуля камери): копіює JPG-файли з одного входу (в 

даному випадку, з директорії mjpg-streamer) до одного або більше 

вихідних модулів. Це добре для потокової передачі великих зображень 

з більш високою частотою кадрів і при меншому завантаженні 

процесора. 

• output_http.so: потокова передача файлів на веб-сервер 

 Виконуємо компіляцію: 

make mjpg_streamer input_file.so input_uvc.so output_http.so 

 Крім того, запустивши make, ми можемо скомпілювати все, що прийшло з 

MJPG-Streamer. Тут вибране для встановлення тільки те, що було необхідно, щоб 

заощадити об’єм сховища і ресурси. 
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 Можна запустити MJPG-Streamer після компіляції одразу з папки 

(./mjpg_streamer), але краще перемістити його на постійне місце. 

 Виконуємо наступні команди, щоб скопіювати MJPG-Streamer в більш 

глобально доступний каталог: 

sudo cp mjpg_streamer /usr/local/bin 

sudo cp output_http.so input_file.so input_uvc.so /usr/local/lib/ 

sudo cp -R www /usr/local/www 

 /usr/local/ є загальним місцем для сторонніх предметів або речей, доданих 

в систему адміністратором. Але можна скопіювати його й в інше місце. Після 

цього в покроковому керівництві треба просто змінити шляхи на інші. 

 Щоб не з’явилося повідомлення про помилку при пошуку шляхів (error 

about search paths) (оскільки на даному етапі система не знає, де знайти файли), 

додаємо наступний рядок в ~/.bashrc. Таким чином робимо постійну його заміну, 

щоб не робити це щоразу, коли заходимо: 

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ 

 Щоб застосувати зміни, виконуємо команду source (це має той же ефект, 

що і перезавантаження): 

source ~/.bashrc 

 Тепер, просто викликаємо mjpg_streamer, незалежно від того, в якій 

директорії знаходимося.  

 Запускаємо mjpg_streamer за допомогою команди: 

/usr/local/bin/mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/input_file.so" -o 

"/usr/local/lib/output_http.so -w /usr/local/www" 

 Ця команда має такі параметри: 
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• -i: використовує input_file.so (модуль камери Raspberry Pi) як вхід 

• -o: output_http.so для виходу (відправка зображення на веб-сервер) 

• -w: каталог, який містить HTML, CSS, JS і файли: /usr/local/www 

 Щоб зупинити потік, треба натиснути Ctrl + C.  

 Додаткові параметри: 

• -b: запуск у фоновому режимі 

• -p: встановити інший порт за замовчуванням, а не порт 8080 за 

замовчуванням 

• -c: запитує ім'я користувача та пароль 

• -у YUYV: дозволяє формат YUYV й відключає режим MJPEG 

• -f: частота кадрів (у секундах) 

 Тепер переглядаємо потокове відео з камери Raspberry Pi через браузер 

(при підключенні до локальної мережі). 

 Потік доступний на порту 8080. Вводимо наступну адресу в браузері: 

• локально: http://localhost:8080 

• з іншого пристрою в мережі: http://<ip_адреса_raspberry_pi>:8080 

2.3. Програмна реалізація Motion  

 Цей метод за замовчуванням не підтримує камеру Raspberry Pi, тому 

потрібно окремо її встановити, щоб отримати Webcam сервер на Raspberry Pi 

[16]. 

 Перш ніж розпочати встановлення програмного забезпечення, необхідно 

приєднати модуль камери, а також підключити Raspberry Pi до локальної мережі.  

 Тепер встановлюємо програмне забезпечення, яке необхідне, щоб 

отримати відеопотік з камери Raspberry Pi.  

 Спершу треба переконатися, що камера увімкнена за допомогою raspi 

config. Потрібно ввести наступну команду, а потім увімкнути камеру (enable): 
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sudo raspi-config 

 Тепер треба оновити ОС Raspbian та її компоненти. Вводимо наступні 

команди в командний рядок:  

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

 Також варто перевірити оновлення для мікропрограмного забезпечення 

камери: 

sudo apt-get install rpi-update 

sudo rpi-update 

sudo reboot 

Починаємо встановлювати Motion. Для його роботи необхідно встановити :  

- libjpeg – відкрита бібліотека програм, створена Independent JPEG Group 

(IJG). Містить функції для роботи із зображеннями формату JPEG. [17] 

- libavformat – біліотека, що забезпечує загальну структуру для 

мультиплексування та демультиплексування аудіо- та відеопотоків. 

Містить в собі декілька мультиплексорів та демультиплексорів для різних 

медіа форматів. Також підтримує декілька протоколів прийому/передачі 

даних, щоб отримати доступ до медіа ресурсу. [18] 

- libavcodec — універсальна бібліотека для кодування і декодування 

аудіовідеофайлов. Є частиною пакетів FFmpeg та libav (проте у 

несумісних реалізаціях). Здатна декодувати більшість мультимедіа 

форматів. [19] 

- Бібліотека libavutil – це утилітова бібліотека, що допомагає в 

мультимедійному програмуванні. Містить різноманітні функції, 

генератори випадкових чисел, впорядковувачі даних, додаткові 

математичні функції тощо. [20] 
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- zlib – це бібліотека, що реалізує метод стискання deflate. Цей пакет містить 

динамічні бібліотеки, що підключаються. [21]  

- libmysqlclient – це бібліотека, що містить файли для розробки системи 

керування базами даних MySQL. [22] 

- libpq — це інтерфейс PostgreSQL для програмування додатків на мові C. 

Бібліотека libpq містить набір функцій, використовуючи які клієнтські 

програми можуть передавати запити PostgreSQL та приймати результати 

цих запитів. [23] 

Скачуємо та компілюємо код з github.  

sudo apt-get install -y libjpeg-dev libavformat56 libavformat-dev 

libavcodec56 libavcodec-dev libavutil54 libavutil-dev libc6-dev zlib1g-dev 

libmysqlclient18 libmysqlclient-dev libpq5 libpq-dev 

Встановлюємо git (розподілена система керування версіями файлів та спільної 

роботи [24]): 

sudo apt-get install git  

Встановлюємо cmake (крос-платформовий відкритий генератор сценаріїв 

складання [25]): 

sudo apt-get install cmake  

Скачуємо:  

git clone https://github.com/raspberrypi/userland  

git clone https://github.com/lowflyerUK/motion.git 

Переходимо в потрібну директорію та виконуємо компіляцію: 

cd motion/ 

git checkout mmal-test 

USERLANDPATH=/home/pi/userland cmake .  

https://github.com/raspberrypi/userland
https://github.com/lowflyerUK/motion.git
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make 

Тепер в директорії "motion" маємо файл "motion", який можна запустити за 

допомогою команди:  

/home/pi/motion/motion -c /home/pi/motion/configs/motion-mmalcam-

both.conf 

Тепер можна переглянути відеопотік. Для цього потрібно відкрити браузер, 

ввести адресу Raspberry Pi та порт 8081. Наприклад, http://192.168.1.103:8081. 

2.4. Програмна реалізація Netcat  

 Підключаємо модуль камери до Raspberry Pi за допомогою стрічкового 

кабеля. [7]. 

 Оновлюємо Raspberry Pi: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

 Встановлюємо Netcat на Raspberry Pi: 

sudo apt-get install netcat 

 Для перегляду каналу на ОС Windows встановлюємо netcat та mplayer-для-

windows на ПК.  

https://eternallybored.org/misc/netcat/netcat-win32-1.12.zip  

https://sourceforge.net/projects/mplayerwin/files/latest/download  

Розархівуємо обидва файли на ПК з Windows в одну і ту ж папку так, щоб в ній 

були обидва виконувані файли: mplayer.exe і nc64.exe. 

 Оскільки MPlayer коректно не розпізнає відеопотік формату mjpeg без 

розширення .mjpeg наприкінці назви файлу, то створимо в пам’яті fifo файл 

a.mjpg (на ПК) [26]: 

http://192.168.1.103:8081/
https://eternallybored.org/misc/netcat/netcat-win32-1.12.zip
https://sourceforge.net/projects/mplayerwin/files/latest/download
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mkfifo a.mjpg 

 Перш, ніж запускати відеопотік на Raspberry Pi, запускаємо на ПК, який 

буде приймати відеопотік, прослуховування порту і передачу прийнятих даних 

на mplayer. Для цього натискаємо одночасно системну клавішу Windows і 

клавішу "r" , щоб викликати діалогове вікно "Run" ("Виконати"). Вводимо 

cmd.eхe в діалоговому вікні і натискаємо Enter/Return, щоб відкрити рядок DOS. 

 Щоб переглянути канал, використовуючи MPlayer, вводимо наступну 

команду в командному рядку: 

nc.traditional -lu -p 5000 > a.mjpg | mplayer -cache 32 -vo gl -demuxer 

lavf a.mjpg 

 Якщо відтворення переривається, збільшуємо буфер (cache), наприклад, до 

2048.  

 Тепер починаємо генерувати відеопотік на Raspberry Pi. 

 Запускаємо netcat та починаємо надсилати потік даних з директорії 

/dev/video0 на приймальну машину.  

sudo su 

cat /dev/video0 | nc.traditional -u [IP адреса приймального пристрою] 5000 

 Sudo su використовується для запобігання помилок з драйвера камери.  

 Після введення цієї команди, відеопотік одразу з’являється на екрані ПК. 

Не потрібно заходити у браузер та вводити адресу, оскільки відтворення 

відбувається за допомогою mplayer.  

2.5. Програмна реалізація VLC  

 Найбільш надійний спосіб передачі потоку – через протокол RTSP [10]. 

Щоб це зробити, вводимо в командний рядок: 
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raspivid -o - -t 0 |cvlc -v stream:///dev/stdin --sout 

'#rtp{sdp=rtsp://:8554/}' :demux=h264 

 Ця команда направляє відео у форматі h264 з камери нашого 

мікрокомп’ютера  Raspberry Pi через порт 8554. Цей потік можна переглянути, 

увімкнувши VLC  на ПК та відкривши 'Network Stream' («мережевий потік») та 

ввівши адресу rtsp://<IP_адреса_RaspberryPi>:8554/ 

 RTSP добре працює в локальній мережі, але його важко розширити, щоб 

передавати відеопотік в інтернет. Щоб цього уникнути потік передається через 

HTTP, що викликає використання більшої кількості оперативної пам’яті 

Raspberry Pi і може викликати завади та зриви, але може передаватися у 

всесвітню мережу. Щоб його налаштувати, вводимо команду: 

raspivid -o - -t 0 |cvlc -v stream:///dev/stdin --sout 

'#standard{access=http,mux=ts,dst=:8554}' :demux=h264 

Відеопотік можемо переглянути на ПК, відкривши VLC та обравши 'Network 

Stream' за адресою: http://<IP_адреса_RaspberryPi>:8554/ 

2.6. Програмна реалізація RPi Cam Web Interface 

 Робота проводиться із мікрокомп’ютером Raspberry Pi 3 із встановленою 

ОС Raspbian (в нашому випадку JESSIE 4.4, дата релізу – 10.04.2017 р.) [27]. 

 Камера приєднується до Raspberry Pi 3 та в налаштуваннях вмикається. 

Після цього необхідно оновити мікрокомп’ютер за допомогою команд [13]: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get dist-upgrade 

 Встановлюємо git.  

sudo apt-get install git 
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 Це розподілена система керування версіями файлів та спільної роботи [24]. 

Є однією з найефективніших, надійних і високопродуктивних систем керування 

версіями (програмний інструмент для керування версіями одиниці інформації: 

вихідного коду програми, скрипту, веб-сторінки, веб-сайту, 3D-моделі, 

текстового документу тощо, що дозволяє одночасно, не заважаючи один одному, 

проводити роботу над груповими проектами [28]), що надає гнучкі засоби 

нелінійної розробки, що базуються на відгалуженні і злитті гілок. Для 

забезпечення цілісності історії та стійкості до змін заднім числом 

використовуються криптографічні методи, також можлива прив'язка цифрових 

підписів розробників до тегів і комітів.  

 Git не зберігає інформацію як список змін (патчів) для файлів. Замість 

цього Git зберігає дані набором зліпків. Кожного разу при фіксації поточної 

версії проекту Git зберігає зліпок того, як виглядають всі файли проекту. Але 

якщо файл не змінювався, то дається посилання на раніше збережений файл. Git 

схожий на своєрідну файлову систему з інструментами, які працюють поверх неї. 

Для кожного відстежуваного файлу Git зберігає розмір, час створення і останньої 

зміни. Ці дані зберігаються у файлі index, який знаходиться у теці .git Вся база 

даних Git зберігається в теці з назвою .git. 

 В Git файли можуть знаходитися в одному із 3-х станів: зафіксованому 

(файл вже збережено в локальній базі даних), зміненому (файл було змінено, але 

зміни не зафіксовано) і підготовленому (файли було змінено і відмічено для 

фіксації). 

 Клонуємо код з github, запускаємо скрипт встановлення за допомогою 

наступної команди: 

git clone https://github.com/silvanmelchior/RPi_Cam_Web_Interface.git 

cd RPi_Cam_Web_Interface 

chmod u+x *.sh 
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./install.sh 

5 окремих скриптів передбачено для встановлення та керування процесом: 

• install.sh використовується для встановлення (описаний вище); 

• update.sh використовується для оновлення (спочатку запускається цей 

скрипт, а потім install.sh); 

• start.sh запускає програмне забезпечення; 

• stop.sh зупиняє програмне забезпечення; 

• remove.sh видаляє програмне забезпечення; 

• Перш ніж запускати скрипт, треба переконатися, що ми дійсно 

знаходимося в потрібній директорії -  RPi_Cam_Web_Interface потім в командний 

рядок ввести назву скрипту, починаючи з ./ ; 

• Наприклад, щоб оновити вже існуюче програмне забезпечення, в 

командний рядок потрібно ввести ./upgrade.sh ; 

• Щоб запустити камеру, необхідно ввести ./start.sh ; 

• Щоб зупинити камеру –  ./stop.sh ; 

 Головна інсталяція завжди виконує однотипні операції, щоб спростити 

логіку. Вона спочатку збирає всі параметри користувача в один зведений діалог, 

а потім застосовує її у потрібні моменти процесу інсталяції. Параметр q (quiet - 

тихий) може бути застосований, щоб пропустити процес збору користувацьких  

параметрів та запустити автоматичне встановлення, що базується на файлі  

config.txt. Всі параметри (та зміни до них) завжди зберігаються в цьому ж файлі. 

Файл встановлення завжди намагається спочатку оновити основні файли 

програмного забезпечення, а потім окремі компоненти в конфігурації.  
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 Після завершення процесу встановлення йде запит на запуск системи 

камери. Вона також запускається після перезапуску, якщо налаштований 

автостарт.  

Використання. Щоб переглянути зображення з камери, необхідно відкрити 

будь-який браузер на будь-якому комп’ютері (чи іншому гаджеті), що 

знаходиться в одній локальній мережі з Raspberry Pi, з якого виконується 

передача, та ввести в рядок адреси url Raspberry Pi. Таким чином переходимо на 

веб-сайт камери.  Адреса виглядатиме таким чином: http://ip-

адреса:порт/піддиректорія. Якщо під час встановлення номер порту не 

змінювався, то його в адресу можна не вписувати. Так само і піддиректорія (за 

замовчуванням html) може бути пропущена. Тоді адреса виглядатиме так: 

http://ip-адреса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ip-адреса:порт/піддиректорія
http://ip-адреса:порт/піддиректорія
http://ip-адреса/
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3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІДЕОПОТОКУ 

Відеопотік – це послідовність кадрів певного формату в реальному часі, 

що закодована в бітовий потік [30]. Одна з основних характеристик відеопотоку 

– затримка. Саме за цією характеристикою і були класифіковані різні методи. Під 

час експерименту досліджено затримку відео, залежно від кількості кадрів за 

секунду та його роздільної здатності. Дослідження проведені для відеоформатів 

QVGA, HVGA, VGA, MCGA, Sun-1 color, SVGA, XGA, WXGA, Rpi.  Схема 

виконання дослідження (рис. 3.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження виконувалося в локальній мережі. Всі пристрої з’єднані 

через Wi-Fi. Камерою Raspberry Pi захоплювався екран планшету, на якому був 

виведений секундомір. Таким чином, ми позбулися необхідності синхронізації 

годинників на пристроях прийому та передачі (тобто ноутбук та Raspberry Pi). 

На екран ноутбуку виводилося зображення із екраном планшету. Стороння 

фотокамера робила знімок усього стенду. Різниця показників на екрані 

ноутбуку та екрані планшету і є вимірювана затримка. Для кожного параметру, 

що змінювався під час дослідження (кількість кадрів за секунду та роздільна 

здатність відео). 

 

Рисунок 3.1. Схема виконання дослідження. 
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Прогнозований результат – із лінійним збільшенням кількості кадрів за 

секунду та роздільної здатності (тобто кількості пікселів, а отже і обсягу 

інформації) має лінійно збільшуватися затримка.  
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4. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЇ 

Для кожної точки на графіках проводилося 10 вимірів, а в таблицю 

результатів вносилось середнє значення. 

4.1. Результати для Flask 

Для Flask вдалося отримати досить малу затримку, що знаходиться в 

межах 450-900 мс (рис. 4.1, 4.2).  

 

Як видно з графіку, затримка лінійно збільшується (починаючи з формату 

XGA) зі збільшенням кількості пікселів, оскільки збільшується розмір кожного 

кадру, що передається.  

 

Цей спосіб відрізняється тим, що для його реалізації потрібна програма 

на Python. Затримка пов’язана з обробкою та передачею кожного зображення 

 

Рисунок 4.1. Залежність затримки від кількості пікселів для Flask. 
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Рисунок 4.2. Залежність затримки від кількості кадрів за 

секунду для Flask. 
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окремо, формуючи з них потік, але водночас це економить ресурси пристроїв 

прийому та передачі (пристрій, на якому ведеться перегляд та Raspberry Pi). 

4.2. Результати для Mjpeg-Streamer 

Для методу Mjpeg-Streamer затримка коливалася в межах 350-700 мс (рис. 

4.3, 4.4).  

 

Зі збільшенням кількості пікселів затримка лінійно збільшується, що 

пояснюється збільшенням розміру зображення, а відповідно і кількості даних, 

що передається. Випадкові «стрибки» на графіку можуть пояснюватися 

випадковими процесами, що відбуваються в приймальній чи передавальній 

машині (фонові програми і т.д.). 

 

Рисунок 4.3. Залежність затримки від кількості пікселів для Mjpeg-

Streamer. 
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Рисунок 4.4. Залежність затримки від кількості кадрів за секунду для 

Mjpeg-Streamer. 
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4.3. Результати для Motion 

Для даного способу затримка знаходиться в межах 900-1500 мс (рис. 4.5, 

4.6).  

 

 

Зображення увесь час "заморожується", відповідно, затримка 

збільшується. Чутлива до кількості пікселів, що були змінені. Дуже впливають 

параметри комп'ютера, що використовується: обсяг пам'яті, завантаженість 

процесора. Не можна передати відео високої якості (через велику кількість 

пікселів). Межа - 640х480. Далі помилка.  

 Отже, основна затримка відбувається під час оброблення (кодування) 

зображення.  

 

 

 

      

Рисунок 4.5. Залежність затримки від кількості 

пікселів для Motion. 
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Рисунок 4.6. Залежність затримки від кількості 

кадрів за секунду для Motion. 
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4.4. Результати для Netcat 

Для даного способу затримка знаходиться в межах 170-4300 мс (рис. 4.7, 

4.8).  

 

 

Такий великий розкид значень затримки пов’язаний з тим, що цей метод 

дуже чутливий до параметрів пристрою, на якому ведеться перегляд відеопотоку 

(кількість пам’яті, кількість запущених процесів і т.д.).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7. Залежність затримки від кількості пікселів для Netcat. 
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Рисунок 4.8. Залежність затримки від кількості кадрів за 

секунду для Netcat. 
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4.5. Результати для VLC 

Для даного способу затримка знаходиться в межах 2000-5000 мс (рис. 4.8, 

4.9).  

 

 

Відеопотік можна транслювати зі швидкістю не менше 10 кадрів за 

секунду. При меншій кількості кадрів виникає помилка та відеопотік не 

транслюється. При швидкості 10 кадрів за секунду є зображення, але відео увесь 

час переривається та виникають помилки. Затримка більше 30 секунд, тому, 

фактично, відеопотоку немає. При швидкості 25 кадрів за секунду, не дивлячись 

на велику затримку, відео дуже чітке, не переривається. При подальшому 

збільшенні кількості кадрів за секунду починають знову виникати шуми.  

 

 

Рисунок 4.9. Залежність затримки від кількості пікселів для VLC. 
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Рисунок 4.10. Залежність затримки від кількості кадрів за секунду для 

VLC. 
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4.6. Результати для RPi Cam Web Interface 

Для даного способу затримка знаходиться в межах 180-290 мс (рис. 4.11, 

4.12). 

 

 

При використанні цього методу затримка може бути пов’язана із поганим 

інтернет з’єднанням. Але саме цей метод під час проведення експерименту 

відзначився найнижчою затримкою. Також він простий у встановленні, 

налаштуванні та використанні.  

 

 

 

 

Рисунок 4.11. Залежність затримки від кількості пікселів для RPi 

Cam Web Interface. 
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Рисунок 4.12. Залежність затримки від кількості кадрів за 

секунду для RPi Cam Web Interface. 
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4.7. Зведення результатів 

Для підведення підсумків дослідження найдоцільніше було б нанести всі 

графіки на 1 (для кожного виду експерименту). 

 

Як видно з узагальненого графіку залежності затримки від кількості 

кадрів за секунду, найменшу затримку має метод RPi Cam Web Interface (рис. 

4.13). Він стабільно працює, не залежно від кількості кадрів за секунду, а 

величина затримки практично не змінюються. Більша затримка в інших методів 

може бути пов’язана із: чутливістю до методу до параметрів приймаючого чи 

передаючого пристрою, кількістю фонових процесів, особливістю кодування та 

декодування відео, різними протоколами передачі і т.д. На більшість цих 

процесів споживач вплинути не може. Іноді навіть важко їх виявити.  

Також на графіку проведена лінія-прогноз. Це лінія прогнозованої зміни 

затримки, залежно від кількості кадрів за секунду. Початок лінії прив’язаний до 

найнижчої точки на графіку для методу RPi Cam Web Interface, оскільки він 

показав найнижчу затримку. Те, що експериментальний графік проходить 

нижче, ніж прогнозований показує, що цей метод має дуже ефективне кодування 

відео, протокол передачі і т.д. 

 

Рисунок 4.13. Узагальнений графік результатів 

залежності затримки від кількості кадрів за секунду. 
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Як видно з узагальненого графіка результатів залежності затримки від 

кількості пікселів (рис. 4.14), найменшу затримку, не залежно від формату 

зображення, що передається, знову показав метод RPi Cam Web Interface. Отже, 

він виявився найкращим у всіх дослідженнях, тому для реалізації відеопотоку 

для систем Інтернету речей використовуватимемо саме його. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14. Узагальнений графік результатів залежності затримки 

від кількості пікселів. 
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5. РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

Оскільки провайдер не надає нам одразу статичну IP-адресу, то щоб 

вивести Raspberry Pi в глобальну мережу, нам потрібно присвоїти йому публічну 

незмінну IP-адресу.   

Спершу потрібно встановити статичну внутрішню IP-адресу для Raspberry 

Pi, а це означає, що комп'ютери усередині локальної мережі RPi матиме завжди 

постійну адресу [31]. Це можна зробити одразу в налаштуваннях роутера, 

«прив’язавши» певну адресу в локальній мережі до MAC-адреси RPi. 

Отже, створюємо псевдо-статичну IP-адресу. Провайдер буде 

продовжувати змінювати адресу, як зазвичай, але щоразу при спробі 

підключитися до RPi сценарій перенаправлятиме нас на нову адресу. 

Зробимо це з Dynamic DNS (DDNS), який підтримує сервер імен, що 

оновлюється в режимі реального часу, і DDClient - програми, яка буде 

листуватися з DDNS прямо з нашого RPi. 

Перш за все, необхідно підписатися на безкоштовний Dynamic Host сервіс, 

подібний до DNS Dynamic. Дотримуємось інструкцій та створюємо новий сервер 

імен, типу Yourserver.dnsdynamic.com. 

Тепер переходимо в командний рядок на Raspberry Pi та встановлюємо 

DDClient за допомогою наступного рядка: 

sudo apt-get install ddclient 

Нам потрібно змінити конфігурацію DDClient з новим DDNS ім'ям нашого 

сервера: 

sudo nano /etc/ddclient/ddclient.conf 
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Кожний сервіс має дещо іншу конфігурацію, але веб-сайт DDNS повинен 

підказати, що ми повинні зробити, щоб налаштувати цей файл.  

Стандартна конфігурація для DNS Dynamic, наприклад, виглядає 

наступним чином: 

daemon=300                     # перевіряти кожні 300 секунд 

syslog=yes                     # журнал повідомлень в системному журналі 

mail=root                      # надсилати поштою всі повідомлення в root 

mail-failure=root         # надсилати поштою повідомлення про  

     невдалі поновлення в root 

pid=/var/run/ddclient.pid      # запис PID у файл 

ssl=yes              # використовувати SSL-підтримку (працює 

     з SSL–бібліотекою) 

use=web, web=myip.dnsdynamic.com   # отримати ip з сервера 

server=www.dnsdynamic.org          # сервер за замовчуванням 

login= user@gmail.com              # логін за замовчуванням 

password=password                  # пароль за замовчуванням 

server=www.dnsdynamic.org,          

protocol=dyndns2                    

awesome.dnsdynamic.com 

Треба замінити логін, пароль налаштувань з власної електронної пошти та 

пароль, який створили в DNSdynamic. Крім того, необхідно змінити останній 

рядок у файлі конфігурації, що є доменом, який необхідно постійно оновлювати. 



 

Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Арк. 

47 РА31.468116.001 ПЗ 
 

Провайдер не збирається просто зупинити оновлення IP-адреси Raspberry 

Pi, яка в цьому файлі, однак, ми повинні покласти демон вгорі даного сценарію, 

щоб сказати, що треба постійно перевіряти чи не змінилася IP-адреса: 

daemon=600    # перевіряти кожні 600 секунд 

IP-адреса перевірятиметься кожні 10 хвилин, що є просто хорошою 

практикою. Не треба встановлювати занадто малий проміжок для перевірок, 

оскільки таким чином ми просто «спамитимемо» сервери DNSdynamic (або інші 

подібні). Натискаємо Control+X, щоб зберегти і вийти з цього файлу 

конфігурації. 

Після цього, набираємо: 

ddclient 

Таким чином запускаємо програму. Це працюватиме, поки Raspberry Pi 

увімкнений. Після перезапуску необхідно знову ввести цю команду. 

Тепер наш відеопотік на Raspberry Pi доступний за наступним посиланням: 

http://193.201.80.121:52000/html/.  

Інтерфейс сайту з відео, що тепер доступний в глобальній мережі, виглядає 

так (рис. 5.1): 

 

 

Рисунок 5.1. Інтерфейс сайту з 

відеопотоком. 

http://193.201.80.121:52000/html/
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6. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Метою даного розділу дипломної роботи є виявлення основних 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мають місце при розробці 

та виготовленні макету для реалізації відеопотоку за допомогою Raspberry Pi, а 

також розробка заходів по зменшенню їх впливу на людину.  

В цьому розділі запропоновані відповідні технічні рішення та 

організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії, а також 

визначені основні заходи з пожежної безпеки та профілактики. 

6.1. Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів на персонал в науково-дослідної лабораторії 

Процес реалізації відеопотоку проводиться за допомогою Raspberry Pi, 

при експлуатації якого існує небезпека ураження струмом. Також існує 

небезпека виникнення пожежі, насамперед з причин електричного характеру. 

При проведенні повного циклу дослідницьких робіт потенційно – 

небезпечними та шкідливими виробничими факторами є: 

 можливість ураження електричним струмом; 

 невідповідність освітлення робочих місць санітарним нормам; 

 несприятливі мікрокліматичні умови; 

 наявність ЕМВ радіочастотного діапазону; 

 наявність в повітрі робочої зони небезпечних речовин при виконанні 

технологічного процесу пайки ЕРЕ; 

 небезпечні фактори при роботі з ПК: 

• невикористовуване рентгенівське випромінювання (НРВ); 

• випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове,          

інфрачервоне і випромінювання видимого діапазону); 

• електростатичне поле; 

• акустичне випромінювання; 
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• можливість поразки електричним струмом; 

• відблиски на екрані монітора. 

6.2. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки, гігієни праці та 

виробничої санітарії при роботі в науково-дослідній лабораторії  

6.2.1. Електробезпека 

Відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 все електроустаткування в робочому 

приміщенні (крім монітора ПК - II клас) відноситься до I класу за 

електрозахистом, так як воно має робочу ізоляцію відповідно до вимог ГОСТ 

12.1.009-76 і підключається до електромережі за допомогою трьох контактних 

вилок, один із контактів яких підключений до заземляючого нульового дроту 

через вивід розетки. Підключення устаткування виконане відповідно до вимог 

ПБЕ та ПУЕ-2006.  

Приміщення лабораторії нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень 

без підвищеної небезпеки поразки персоналу електричним струмом, оскільки 

відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більше, ніж 35℃, 

відсутні хімічно агресивні середовища (НАПБ Б.03.002-2007, ПБЕ), а також 

відсутня можливість одночасного дотику до заземленої металоконструкції 

будівлі з одного боку та до струмопровідної частини електричного обладнання з 

іншого боку.  

Живлення електроприладів всередині приміщення здійснюється від 

однофазної мережі з напругою 220В та частотою 50 Гц із використанням 

автоматів струмового захисту. У приміщенні застосована схема заземлення.  

Заземлення зроблено за допомогою гнучкого сплетеного мідного дроту з 

перетином порядку 1.5 мм2. 

Передбачено захисне відключення напруги живлення мережі при 

аварійному режимі роботи устаткування. 
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У розглянутому приміщенні електропроводка схована, проведена в 

прорізах під штукатуркою на висоті 2 м. З’єднувальні кабелі, що з’єднують між 

собою ВДТ із системним блоком і принтером мають подвійну ізоляцію. 

Штепсельні розетки встановлені на висоті одного метра від підлоги. Вимикачі на 

стінах розташовані на висоті 1.75 метра від підлоги з боку ручки для відкривання 

дверей.  

Корпус дисплея, клавіатури і принтера виготовлений зі спеціального 

матеріалу, що робить поразку електричним струмом людини при дотику до них 

практично неможливим. Тобто, спеціальних заходів з безпеки при роботі з 

ПЕОМ застосовувати не потрібно.  

Корпус системного блоку ПЕОМ виготовлений з металевих деталей. 

Відповідно виникає небезпека ураження людини електричним струмом через 

порушення ізоляції і переходу напруги зі струмоведучих частин. У зв’язку з цим 

корпусу усіх приладів, які в нормальних умовах експлуатації не знаходяться під 

напругою необхідно навмисно з’єднати з заземлюючим пристроєм. 

Ураження людини електричним струмом може відбутися:  

 у результаті дотику до відкритих струмоведучих частин;  

 у результаті дотику до струмопровідних неструмоведучих 

елементів устаткування, що виявилися під напругою в результаті 

порушення ізоляції чи з інших причин.  

Для зменшення значень напруги дотику і відповідних їм величин струмів, 

при нормальному й аварійному режимах роботи устаткування можна виконати 

повторне захисне заземлення нульового проводу. 

6.2.2. Вимоги щодо організації робочих місць  користувачів ПК 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні норми і правила роботи з 

візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних 
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машин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК.  

Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої дії 

на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з 

відеодисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-

емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. 

 Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикулярно 

нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення 

монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед 

до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура розміщена на 

поверхні столу на відстані 100 .300 мм від краю. Кут нахилу клавіатури до столу 

обрано в межах від 5 до 15° так, що зап'ястя на долонях рук розташовуються 

горизонтально до площини столу. Таке положення клавіатури зручне для праці 

обома руками. 

Робочі місця з ПК  розташовано відносно від стіни з вікнами на відстані 

не менше 1,5 м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою - не менше 

ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва. Для 

захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті відблиски 

з поверхні екранів ПК передбачені сонцезахисні жалюзі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється 

системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення 

мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК: 

 освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру 

зорової роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом 

розрізнення - найменшим розміром об'єкта, що розглядається на 
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моніторі ПК; фоном, який характеризується коефіцієнтом відбиття; 

контрастом об'єкта і фону; 

 необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення 

яскравості на робочій поверхні монітора, а також в межах 

навколишнього простору; 

 на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 

 в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості 

поверхонь, які світяться та викликають осліплення); 

 величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10 

хвилин через кожну годину роботи . 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доцільно 

деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які передбачені 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 

6.2.3. Відповідність параметрів ВДТПЕОМ санітарним нормам 

ВДТ є пристроєм для візуального зображення інформації, збереженої 

електронним засобом. Він складається з дисплейного екрана, системного блока 

обробки виведеної інформації, і клавіатури. 

Класифікація ВДТ стосовно до проблеми їхнього впливу на здоров’я 

базується головним чином на конструктивних особливостях і визначених 

параметрах самого дисплея (наприклад, можливість одержання 

багатокольорового, позитивного, негативного зображення). 

Випромінювання НВЧ діапазону, ультрафіолетове, НРВ іонізують 

повітря, змінюють його хімічний склад (у робочій зоні утворяться О3, NO, Н3О, 
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НС2 і ін.). Робота ЕОМ супроводжується виділенням надлишкового тепла, що 

призводить до порушення параметрів мікроклімату в робочій зоні. 

Крім того, праця користувачів персональних комп’ютерів 

супроводжується активізацією уваги й інших вищих психічних функцій, 

порушується режим праці і відпочинку і робота може провадиться при 

недостатній освітленості. 

6.2.3.1. Невикористане рентгенівське випромінювання ВДТ ПЕОМ 

У приміщенні на одному зі столів розташований відеотермінал. У зв’язку 

з тим, що монітор має електромагнітні й електростатичні поля, то потрібно 

враховувати розташування робочих місць звіт ПЕОМ. 

Джерелом НРВ у ВДТ є ЕПТ, у якій відбувається бомбардування 

люмінофора і матеріалу екрана електронами. Вихід НРВ за межі колби має місце 

при анодній напрузі 10 кВ і більш. При напрузі 5 – 60 кВ генерується генерується 

«мֺ’яке» (довгохвильове) рентгенівське випромінювання. Ефективна енергія НРВ 

залежить від анодної напруги і матеріалу колби ЕПТ. 

Люмінофори, використовувані в ЕПТ, перетворюють енергію, що 

надходить електронним пучком в наступні види випромінювань: 

випромінювання видимого 50 спектра (довжини хвиль  = 400 – 760 нм); 

інфрачервоне випромінювання ( = 760 нм – 1 мм); ультрафіолетове 

випромінювання ( = 400 – 315 нм); рентгенівське випромінювання ( = 1 – 0,001 

нм). 

Дослідження показали, що потік квантів рентгенівського 

випромінювання ЕПТ майже симетричний стосовно осі кінескопа і спрямований 

перпендикулярно до поверхні екрана. Потужність експозиційної дози Х НРВ при 

відхиленні від осі трубки на 27 – 30 складає 50%. Шар скла товщиною 5 – 8 мм 

(така товщина екрана ЕПТ) значно послабляє потужність експозиційної дози 

НРВ, особливо якщо до складу скла введені атоми важких елементів. 
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Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007 (1998р) Державні санітарні правила і 

норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-

обчислювальних машин. потужність експозиційної дози рентгенівського 

випромінювання побутової апаратури в будь-якій точці на відстані 5 см від будь-

якої її зовнішньої поверхні не повинна перевищувати 100 мкР/ч. 

6.2.3.2. Оптичне випромінювання монітора 

Як вказувалося вище, енергія електронного пучка за допомогою 

люмінофора перетвориться в тому числі й у випромінювання оптичного 

діапазону, що містять іонізуюче ультрафіолетове, видимого діапазону й 

інфрачервоне випромінювання. 

УФВ залежить від використовуваного складу люмінофора й в основному 

пов’язане з зелено-блакитними видами люмінофора, а не з жовто-оранжевими. 

Інтенсивність випромінювання видимого діапазону 400 – 700 нм залежить від 

відстані. Яскравість випромінювання від екрана залежить від типу ЕПТ і анодної 

напруги. 

Відповідно до НРБУ-97 визначається нормування іонізуючого 

випромінювання. Щільність потоку УФВ в області А не повинна перевищувати 

значень, зазначених нижче. Припустима щільність потоку видимого 

випромінювання 280 Вт/м2 . 

Таблиця 6.1. Припустима щільність потоку УФВ 

Область 

випромінювання 

Діапазон довжин 

хвиль, нм 

Припустима щільність 

потоку, Вт/м2 

А 400 – 315 10 

В 315 – 280 0.01 

С 280 – 200 0.001 
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Найменше випромінювання даний відеомонітор має безпосередньо з 

екрана. Це пов'язано з встановленим всередині монітора для захисту 

користувачів ПЕОМ від електромагнітних і електростатичних полів екранним 

поляризаційним фільтром, що завдяки своїм технічним параметрам знижує 

електромагнітні й електростатичні поля на 99.9 % згідно з паспортними даними 

на монітор. Фільтр також зменшує відбивну здатність, дзеркальне і змішане 

відображення на 20 %, що цілком достатньо для роботи в сонячний день. Що 

відповідає стандарту міжнародному стандарту по охороні праці MPR-ІІ . 

6.2.3.3. Електростатичне поле ЕПТ монітора 

Джерелом електростатичного поля є напруга, що підводиться до аноду 

ЕПТ, що для різних типів кінескопів лежить в межах 6 – 30 кВ. На ЕПТ 

накопичується електростатичний заряд. Величина цих зарядів залежить від 

наступних факторів: потенціалу розгону для прискорення руху електронів у 

напрямку до кінескопа; нагромадження заряджених часток на поверхні кінескопа 

(яка буде зменшувати результуюче поле); вологості повітря.  

На відстані 0.1 – 0.5 м від екрана Е слабко залежить від відстані і її можна 

вважати постійною, далі вона зменшується обернено пропорційно відстані, а на 

великих відстанях – обернено пропорційно квадрату відстані. Максимальна 

напруженість поля знаходиться біля самої поверхні екрана. 

Для учнів і студентів, напруженість електростатичного поля при роботі 

на ВДТ повинна бути не більш 15 кВ/м (ДСанПіН 3.3.2.007 (1998 р)). 

Найбільше поширення даних полів випромінюється з задньої сторони 

відеомонітора. Згідно з ГОСТ 12.2.006-87 воно не повинно перевищувати 2.0 м 

(в напрямку тилу поверхні одного відеомонітора і до екрана іншого 

відеомонітора). У нашому випадку між спинкою стільця поперед столу і задньої 

частини монітора відстань склала 2.10 м. Ледве менше виявлене поширення з 

бічних панелей відеотермінала. Відповідно до вищевказаного ГОСТ 12.2.006-87 
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воно не повинно перевищувати 1.2 м (відстань між бічними поверхнями 

відеомоніторів). 

Виходячи з вище викладеного очевидно, що санітарні норми по захисту 

від електромагнітного випромінювання й електростатичних полів користувачів 

ПЕОМ виконуються. 

6.3. Освітлення робочої зони 

6.3.1. Розрахунок штучного освітлення 

У розглянутому приміщенні, використовується система загального 

рівномірного освітлення. Як джерело світла використовуються люмінесцентні 

лампи низького тиску ЛБ80 у кількості 6 штук, розміщені в трьох світильниках 

Л201-2х80-02, розташовані на стелі в один ряд.  

Перевіримо освітленість, забезпечувану загальним рівномірним штучним 

освітленням. Для визначення освітленості застосуємо метод коефіцієнта 

використання світлового потоку:  

𝐸 =
𝑁 ∙ Фл ∙ 𝜂

𝑆 ∙ Кз ∙ 𝑍
 

Де: 𝑁 = 3 – кількість світильників у приміщенні; 

Фл = 9390 Лм – світловий потік світильника; 

𝑆 = 22.5 м2 – площа освітлюваного приміщення; 

𝜂 – коефіцієнт використання світлового потоку. Визначається в 

залежності від індексу приміщення й і коефіцієнтів відображення стелі 𝜌1 = 0.7, 

стін 𝜌2 = 0.6, підлоги 𝜌3 = 0.1. 

𝑖 =
𝑆з

ℎ(𝑙 + 𝑏)
 

Де: 𝑙 = 5 м – довжина приміщення; 
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𝑏 = 4.5 м  – ширина приміщення; 

ℎ = 2.6 м  – висота підвісу світильників; 

𝑖 =
𝑆з

ℎ(𝑙 + 𝑏)
=

22.5

2.6(5 + 4.5)
= 1.1 

По таблиці визначаємо 𝜂 = 0.5. 

Кз – коефіцієнт запасу. При використанні люмінесцентних ламп у 

приміщеннях з повітряним середовищем, що містить менш 1 мг м3⁄  пилу Кз =

1.5; 

𝑍 = 1.1 – коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

𝐸 =
𝑁 ∙ Фл ∙ 𝜂

𝑆 ∙ Кз ∙ 𝑍
=

6 ∙ 9390 ∙ 0.5

54 ∙ 1.5 ∙ 1.1
= 316 Лк 

Норма загального освітлення робочих місць (контраст об’єкта 

розрізнення середній, фон середній, розряд зорової роботи 3в; робота високої 

точності) складає 300 Лк. Так як Е фактичне більше Е нормованого, то вимоги 

ДБН В 2.5-28-2006 виконуються. 

На робочому місці монтажника комбіноване освітлення повинне 

забезпечити освітленість 𝐸норм = 750 Лк. Загальне освітлення забезпечує 360 

Лк, місцеве повинно бути 𝐸норм − 𝐸заг = 750 − 316 = 434 Лк. Застосуємо 

джерело місцевого освітлення Л2012х80-02.  

Перевіримо, чи забезпечить даний світильник необхідну освітленість:  

𝐸 =
𝑁 ∙ 𝑛 ∙ Фл ∙ 𝐿 ∙ 𝜇 ∙ Ψ

1000 ∙ Кз
 

Де: 𝐸 – освітленість, забезпечувана місцевим світильником; 

𝑁 – число світильників; 

Кз = 1.5 – коефіцієнт запасу; 
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𝑛 = 2 – число ламп у світильнику; 

Фл = 3660 – світловий потік лампи ЛД80; 

𝜇 = 1.2 – -коефіцієнт, що враховує збільшення освітленості від 

навколишніх предметів; 

𝐿 = 100 – умовна освітленість за графіком; 

Ψ = 1 – враховує кут нахилу робочої площини; 

𝐸 =
𝑁 ∙ 𝑛 ∙ Фл ∙ 𝐿 ∙ 𝜇 ∙ Ψ

1000 ∙ Кз
=

1 ∙ 2 ∙ 3660 ∙ 100 ∙ 1.2 ∙ 1

1000 ∙ 1.5
= 586 Лк 

Комбіноване освітлення з джерелом Л201-2х80-02 забезпечує відповідне 

освітлення на робочих місцях монтажників за вимогами ДБН В.2.5-28-2006. 

6.3.2. Виробничий шум 

Допустимі шумові характеристики на робочих місцях регламентуються 

ДСН 3.3.6.037-99.  

Зовнішні джерела шуму відсутні. Джерелами шуму в приміщенні є 

персональні комп'ютери, телефон, принтер, кондиціонер, голоси людей і т.д. 

Присутні шуми: 

• постійний тональний від ПК; 

• непостійний імпульсний від телефонів; 

• постійний широкосмуговий від кондиціонера. 

Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на 

робочих місцях нормуються відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 та ДСН 

3.3.6.037-99. Загальний рівень звуку в лабораторії не перевищує   50 дБА . 

Таблиця 6.2. Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні 

рівні звуку на робочих місцях 
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Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з 
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Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99 захист від шуму в 

приміщенні, створеного на робочих місцях внутрішніми джерелами 

здійснюється наступними методами: зменшенням шуму в джерелі, раціональним 

плануванням і обладнанням робочого приміщення звукоізоляційними 

матеріалами. Таким чином рівень шуму не перевищує граничнодопустимий 

рівень, а це відповідає поставленим вимогам. 

6.3.3. Мікроклімат робочої зони 

Скористаємося ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99, що встановлюють 

такі параметри мікроклімату як температура, вологість і рухливість повітря в 

залежності від тяжкості виконуваних робіт, часу року. Роботу, яка виконується в 

робочому приміщенні можна віднести до категорії 1а, тому що вона виконується 

сидячи і не вимагає значних фізичних зусиль. Енерговитрати організму людини 

при такому виді робіт складають до 120 ккал/ч 

Таблиця 6.3. Параметри мікроклімату в робочій зоні 

Період року 

Температура 

повітря, °С 

Відносна вологість 

повітря, % 

Швидкість руху 

повітря, м/с 
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Холодний 22-24 21-25 40-60 

не 

більш 

75 

0.1 

не 

більш 

0.1 

Теплий 22-24 22-28 40-60 
55 при 

28 °С 
0.1 0.1-0.2 

Існуючі 22-24 55 0.1 

 

Нормовані значення параметрів мікроклімату відповідно до ДСН 

3.3.6.042-99 представлені вище. Оптимальні і припустимі норми температури, 

відносній вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих 

приміщень. 

 

6.4. Безпека в надзвичайних ситуаціях 

У науково-дослідній лабораторії знаходиться значна кількість твердих 

горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір, 

що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.07.005-86 «Визначення 

категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної безпеки», 

науково-дослідницька лабораторя відноситься до пожежонебезпечних 

приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі речовини й матеріали, 

речовини й матеріали, які при взаємодії з водою, киснем, повітря або один з 

одним здатні тільки горіти). 

У науково-дослідній лабораторії є план евакуації у випадку виникнення 

пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів і 

ширина евакуаційних проходів відповідає вимогам ДБНВ.1.1-7-2003 та СНиП 

2.04.09-85. Час евакуації відповідає вимогам СНиП 2.01.02-85. 

Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення НС пожежі. 

У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх помітив, повинен: 
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• негайно повідомити про це Державну пожежну охорону за 

телефоном 101, вказати при цьому адресу кількість поверхів, місце 

виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

• повідомити про пожежу керівника, адміністрацію, пожежну 

охорону підприємства; 

• організувати оповіщення людей про пожежу; 

• вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

• вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням наявних 

вогнегасників та інших засобів пожежогасіння. 

Після прибуття на пожежу підрозділів Державної пожежної охорони 

повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла 

пожежа. 

Згідно з класифікацією робочих зон за вибухопожежною небезпекою 

(відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01) робочі зони науково-дослідницької 

лабораторії відноситься до зон класу П-ІІа – пожежонебезпечні, оскільки в 

приміщенні містяться тверді горючі речовини, нездатні переходити у зважений 

стан. Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в 

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться пожежно-

профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних мережах, 

використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, а також 

проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Відповідно до ГОСТ 12.4.009-75, ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77 

«Первинні засоби пожежогасіння» у науково-дослідницькій лабораторії (клас 

пожежонебезпеки «Е», гасіння електрообладнання під напругою) знаходяться 

два вогнегасника: вуглекислотний типу «ОУ-5» і порошковий «ОП-2». «ОУ-5» 

розташований на висоті 1,5 м від підлоги поруч із вихідними дверима. 
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Передбачаються наступні заходи з метою забезпечення пожежної 

безпеки: 

• постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

• контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

• заборонено паління в приміщенні; 

• неприпустимість знаходження у приміщенні горючих і 

вибухонебезпечних речовин; 

• допуск до роботи осіб, які в установленому порядку пройшли 

навчання, інструктаж і перевірку знань з пожежної безпеки; 

• протягом року по можливих аварійних ситуаціях, передбачених 

ПЛАС, проведення навчально-тренувальних занять і навчальної 

тривоги. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і 

рукав, а також знаходиться вогнегасник типу «ОХП-2». 

В обох кінцях коридору знаходяться телефонні апарати, над якими 

знаходяться таблички з номерами телефонів для виклику внутрішньої, а також, 

якщо потрібно, міської пожежної охорони. 

У приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001-2004 «Правил 

пожежної безпеки України». 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються 

технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки. 
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ВИСНОВКИ 

В цій дипломній роботі було: 

1. Розглянуто та реалізовано такі методи передачі відеопотоку: Flask, 

Mjpeg-streamer, Motion, Netcat, VLC, RPi cam web interface. 

2. Проведено вимірювання затримки в трансляції відеопотоку для 

кожного методу, залежно від кількості кадрів за секунду та від формату 

зображення (QVGA, HVGA, VGA, MCGA, Sun-1 color, SVGA, XGA, WXGA, Rpi) 

для кожного методу. 

3. Обрано метод, що має найменшу затримку – RPi cam web interface.  

4. Реалізовано систему, що транслює відеопотік в глобальну мережу за 

допомогою мікрокомп’ютера Raspberry Pi методом, що показав найменше 

значення затримки під час проведення експериментів. 

5. Виявлені основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які мають 

місце при розробці та виготовленні макету для реалізації відеопотоку за 

допомогою мікрокомп’ютера Raspberry Pi, а також розробка заходів по 

зменшенню їх впливу на людину. 
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