




 مشخصات , دوربين معرفي در . دارد تصاوير كيفيت روي بر مستقيم اثر سنسور مشخصات
 مشابه اسامي ياSensorImage,Element,Imagingهاي عنوان تحت سنسور
  كه است تصوير دهنده تشكيل نقاط تعداد يا وضوح و سنسور پارامتر مهمترين. است شده ذكر
CMOS,CCDانواع از معموال ها سنسور.شود مي ذكر سنسور معرفي در

  در خانه داخل و  شب در ها عكس بنابراين . است CMOS از بشتر نور به CCD حساسيت
. است   CMOS از بهتر CCD دوربينهاي
CCD اما دارد كمي بسيار نويزپذيري CMOS بسيار )تصوير اختالل( تصوير نويز به  
  حذف يا كاهش جهت , مخصوص كامپيوتري پردازنده يك شده باعث كه , است حساس
  از تر طوالني , تصوير هر پردازش زمان اين بنابر شود تعبيه CMOS دوربينهاي در نويز

. بود خواهد CCD دوربين

  

CMOS با مقايسه درCCD  براي مهم ويژگي يك اين كه دارد كمتري انرژي مصرف 
 . است كاربران
 روي مجتمع صورت به ميتواند است الزم دوربين يك براي كه جانبي الكترونيكي تجهيزات

 كردن اضافه و نيست صورت اين به CCD مورد در اما . شود داده قرار CMOS تراشه خود
  جداگانه صورت به ديجيتال به آنالوگ سيگنال تبديل و نوردهي كنترل براي تجهيزات
  كوچكتر و ارزانتر CMOS بر مبتني هاي دوربين تا ميشود باعث عامل اين . ميگيرد صورت

.شوند ساخته تر سبك و

Effioپردازشگرهاي  وارد بازار شده اند نسل جديدي  2009كه از سال 
از پردازشگرها مي باشند و داراي قابليتهايي براي ارائه تصاوير شفاف تر  

:و كاربردي تر هستند كه در زير به برخي از آن ها اشاره شده است 
TVL  650باالتر از كيفيت  

 2D‐DNR+3D‐DNR
 Motion‐Detection*

WDR*
E‐Zoom*

HLC*
Privacy Mask*

Effio‐E :مقدماتيپردازشگرها در كالس هاي اين *
Effio‐S :استانداردكالس 
Effio‐p :پيشرفتهكالس 

.وجود دارد



 پايان به آنالوگ دنياي كرده، پيدا افزايشHD براي تقاضا آنكه وجود با
  است مباحثي ترين جديد ازHD آنالوگ سيستم حقيقت در .است نرسيده

700 و H‐960 دوربين عنوان با كه TVLويژگي ترين مهم .شود مي شناخته 
‐960 حل راه .باشد مي پيچيده جزئيات گرفتن براي توانائي دوربين اين

H540 هاي دوربين با مقايسه در TVL, 600TVL700 رزولوشن ، آنالوگ

TVL650و سفيد و سياه شكل در را TVLدهد مي ارائه رنگي نوع در را ،  
.است داده ارتقا كاربر براي را تصوير كيفيت بنابراين
  ساخت محبوب دربازار را تكنولوژي اين كه دليلي ترين مهم :H‐960 مزاياي

  كم هاي محيط در آن يكنواخت و مداوم كاركرد وWDR ، باال رزلوشن ،
 زنده مجدد پخش است توانستهHD‐SDI اگرچه ديگر طرف از .است نور
  به ، سازي ذخيره و انتقال هاي هزينه همچنان اما دهد ارائه را باال وضوح با

  بهHD محصوالت .رود مي شمار به تكنولوژي اين در مهم دغدغه يك عنوان
 ديگر از دهند ارائه خوبي به راHD  كيفيت بتوانند كه دارند نياز قطعاتي
960.هاست تكنولوژي ديگر با كار قابليت ، مهم مزاياي Hدي با است قادر  

  آنالوگ سيستم همانند اي حرفه هاي آر وي دي و ، عادي هاي آر وي
960 رزولوشنD1 با درمقايسه .شود يكپارچه H، مي افزايش درصد 30 تا  

 يا و لنز آر، وي دي مانند مناسب قطعات يافتن دارد وجود كه مشكلي اما يابد
  .شوند تكميل يكديگر با كه است ديگري قطعات



 جزئيات مشاهده و پذيري وتفكيك تجزيه توانايي معناي به تصاوير كيفيت ميزان
 .شوند مي تعيين افقي خطوط تعداد توسط معموالً وضوح   .است تصوير يك در

 مي گيري اندازه ها پيكسل تعداد اساس بر شبكه تحت هاي دوربين كلي وضوح
  تصوير خطوط با آنالوگ مداربسته هاي دوربين سيستم كيفيت ميزان و شود

(TV LINES)شوند مي گيري اندازه ديد ميدان در موجود.D1باالترين 
 .است آنالوگ هاي دوربين هاي سيستم در كردن ضبط براي موجود كيفيت
 توسط كند مي ارائه كننده ضبط دستگاه يا دوربين يك كه وضوحي ميزان

 .شود مي بيانQCIF يا وD1،CIF وضوح مانند مثال عنوان به   تعاريفي
 پيكسل 704× 576 شد گفته باال در كه همانطورCCTV هاي سيستمD1 وضوح
 ديجيتال هاي كننده ضبط تنها و دهد مي را وضوح باالترين و بيشترين كه است

 ثانيه در فريم 25 كردن ضبط درD1 وضوح توانند مي كيفيت باالترين داراي
 باشند مي پيكسل 352 × 288 كه بسته مدار هاي دوربينCIF وضوح .دهند ارائه

 پيكسل 176 × 144 كهQCIF وضوح و استD1 وضوح چهارم يك اندازه به و
.استCIF وضوح چهارم يك اندازه به و است



بزرگنمايي حتي وقتي كه . دهندپوشش مي محيط وسيعتري را هاي مگاپيكسلي نسبت به دوربين هاي آنالوگ كيفيت تصوير دوربين   
.است VGAيك دوربين مگاپيكسلي واضحتر از يك تصوير تصوير تصوير را افزايش دهيد، 



كيفيت تصوير dB

.عالي،هيچ نويز قابل تشخيصي وجود ندارد 60
خوب،كمي نويزدر تصوير وجود دارد 50

جزئيات به صورت كامل مشخص نمي باشد 40

تصويري كامال ضعيف با نويز بسيار زياد 30
.تصوير غير قابل استفاده مي باشد 20

.مي باشد  dBفاكتور مهم بعدي در انتخاب دوربين ، نسبت به سيگنال نويز مي باشد كه نشان دهنده آن
 .هرچه اين نسبت باالتر باشد ، كيفيت تصويري بهتر خواهيم داشت  



,IP66 , IP65دوربين ها معموال از درجه هاي حفاظتي  IP60  بهره مي برند كه تعاريف آنها به صورت ذيل مي باشد:

IP65

6عدد  حفاظت كامل بدون نفوذ گردوغبار

5 عدد   360(طرف   به معني عدم نفوذ در برابر پاشيدن آب از همه
بدون فشار) درجه 

IP66

6عدد  حفاظت كامل بدون نفوذ گردوغبار

6 عدد با فشار زياد آبمحافظت در برابر 

IP67

6عدد  حفاظت كامل بدون نفوذ گردوغبار

7 عدد )با عمق كم(دوربين داخل آب  ازمحافظت 



 دوربين كه شرايطي در ميتوان عملكرد اين كردن فعال با
 لرزش دچار و  بماند واضح تصوير نمايش ، دارد لرزش
 نشود

 شرايط به توجه با را تصوير رنگ ميزان ويژگي اين
.ميكند تنظيم اتوماتيك صورت به محيطي



3D-DNR

 .دنندار مناسبي كيفيت و است ديجيتال نويز داراي كم نور با محيطهاي در معمولي هاي دوربين تصاوير  دانيم مي
 و بيشتر شفافيت با را تصاوير و كرده توليد باز را محيط نور كم، روشنايي با هاي محيط در دوربين تكنولوژي اين در

كند ميارائه باالتري كيفيت



 اجازه كاربر به كه است تصويري پردازش تكنولوژي يك
 منظور به ديجيتالي صورت به شاتر آهسته هاي سرعت انتخاب
 حساسيت بنابراين .دهد مي را دوربين يك به بيشتر نور عبور

.كند مي فراهم كم نوري شرايط در را باالتري

 نياز كه صورتي در خاص مناطق از گرفتن تصوير درهنگام
 مانيتورينگ تحت موردنظر محدوده از خاصي بخش تا باشد

 .كنيد استفاده تكنولوژي اين از ميتوانيد . نگيرد قرار دوربين
 باشد نياز صورتيكه در خاص مناطق از گرفتن تصوير هنگام در
 دوربين مونيتورينگ مورد نظر مورد مكان از خاصي بخش تا

 تا ميتوان اطرف هاي ساختمان هاي پنجره مانند نگيرد قرار
 توسط شدن مانيتور از فيلتر اين توسط را بخش 4 حداكثر
  متحرك دوربين روي بر آوري فن اين . نمود حذف دوربين

  . ميباشد استفاده قابل نيز دوربين كردن زوم هنگام و



 شديد نور تابش ميباشند، تكنولوژي اين فاقد كه هايي دوربين در
 واضحي تصوير نتواند دوربين كه شود مي موجب آن گشت باز و
 چنين در مثال بطور .دهد ارائه خود پيرامون اشياء و محيط از

 تنظيم با و داده كاهش را اتومبيل جلوي چراغهاي نور مواردي
 مي ايجاد را تر واضح و بهتر مراتب به تصاويري نور، خودكار

 به اتومبيل پالك تكنولوژي، اين با شده پردازش تصوير در .كند
.است تشخيص قابل وضوح

WDR OFF WDR ON

 تصوير باشد، ورودي در يا پنجره به رو ديددوربين زاويه هنگاميكه
 ديده نامشخص و بسيارروشن بيرون فضاي تصوير و تاريك سوژه
 ارائه و معرفي راWDR فناوري مشكل، اين رفع براي .شود مي

.نمودند



 نخواهد نيازي موارد بيشتر در كلي طور به ، حركت تشخيص قابليت
 شما به تكنولوژي اين .شود ضبط دريافتي تصاوير تمامي كه بود

 وجود حركت آنها در كه را تصاويري تنها تا كرد خواهد كمك
.كنيد ضبط داشته



ICR  يك فيلتر مكانيكي است كه پشت لنز و جلويCCD  ميزان نور محيط كافي نباشد قرار ميگيرد، اگرICR  
براي  نور متناسب خواهيد كرد و اگر كنار ميرود تا نور بيشتري وارد بشود و شما تصوير با كيفيت بااليي دريافت 

.  از ورود نورهاي زايد محيط جلوگيري به عمل مي آورد ICRآنگاه شود ، دوربين تامين 



كنيد تغذيه به اين معنا كه مي توانيد دوربين مداربسته را با همان كابل شبكه . شبكه داراي اين قابليت هستندتحت   مداربستهدوربين  هاي  بيشتر 
.و اين نياز به يك كابل اضافه را جهت تغذيه دوربين از بين مي برد

مانندكرده كه تجهيزات پر مصرف تر فراهم پيشرفت هاي جديد اين امكان را 
.با قابليت پن تيلت و زوم را نيز بتوان با همان كابل ديتا تغذيه كرددوربين هاي مداربسته  



 كه كجا هر در ، تصوير انتقال تكنولوژي از استفاده با توانيد مي
 را نظرتان مورد مكان تصاوير همراهتان تلفن از استفاده با هستيد

  .كنيد كنترل



هم روز را تو مي سازي هم روزگار را ، 
امروز را زيباتر بساز


