
CCTV -1 معرفی سیستم مدار بسته چیست؟  

 نحوه عملکرد دوربین –

 انواع دوربین ها از نظر کاربرد: نظارتی ، حفاظتی –

 حساسیت ها از قبیل : گردو غبار ، نور خورشید، گرما ، رطوبت و راهکارها –

 .… انواع دوربین ها از نظر مدل : مینیاتوري ودام و –

 معرفی کاور و انواع آن –

شنایی با ادوات دوربینآ 2-  

 معرفی لنز و انواع آن –

 شرح فاصله کانونی –

CCD – 

Iris – 

 تغذیه –

 سیستم هاي مدیریت تصویر 3-

VCR – 

 سوئیچر –

 کواد –

 مالتی پلکسر –

DVR – 

 سیم کشی 4-

 معرفی انواع کابل –

 معرفی انواع فیش ها –

 CCTV معرفی سیستم مدار بسته چیست؟ 1-

 : مقدمه

ستفاده از سیستمهاي نظارت تصویري به عنوان یکی از پارامترهاي مهم مدیریت در مراکز صنعتی و اداري جهت امروزه ا

 .نظارت بر محیط فیزیکی و نظارت برکار کارکنان وعملکرد مطلوب تجهیزات در جهت کنترل و مدیریت کارآمد رایج میباشد

(close circuit television) تمهاي تلویزیونی مداربسته تجهیزات ویدئویی مدار بسته( نیزاز آن یاداین سیستمها که با نام سیس  ) 

CCVE معروف است، گاهی با نام مخفف می شود. 

: ( CCTV) مبانی سیستم هاي مداربسته 

اولین دوربین مداربسته مورد استفاده قرار گرفت واساس کار آن به این صورت بود که ابتدا تصاویر توسط  0591در دهه 

هاي مدار بسته، ضبط شده و براي نمایش و پخش به مانیتور یا تلویزیون انتقال داده می شددوربین . 

LOOP  البته تفاوت سیستم مداربسته با تلویزیون اینست که سیستم مداربسته به صورت طراحی شده و فقط افراد خاصی می

راي عموم می باشدتوانند آن را مشاهده کرده و دوربین ها را نیز کنترل جهت پخش تصاویر ب . (Broadcast TV)  کنند ولی

 امتیازات دوربین هاي CCTV تلویزیون عمومی چیست ؟

 نظارت و کنترل انواع مکانها به صورت متمرکز – 1



 ثبت و ضبط تصاویر دوربین ها براي استفاده در زمان هاي دیگر – 2

 قابلیت کنترل دوربین ها از راه دور – 3

چندین دوربین در مکانهاي تحت کنترل و مدیریت متمرکز همه دوربین ها از یک مکانقابلیت استفاده از  – 4  

 قابلیت نصب این دوربین ها در داخل و خارج ساختمان – 5

 انواع دوربین -

از نظر عملکرد دوربین ها به دو دسته حفاظتی و نظارتی تقسیم می شوند. زمانی که دوربین ها به منظور حفاظت از محیطی در 

ر گرفته می شوند معموال به صورت ثابت نصب میگردند و در مواقعی که هدف نظارت میباشد به صورت متحرك نیز از آنها نظ

 .استفاده میشود

 حساسیت ها –

بدیهی است عوامل محیطی تأثیر بسزایی در عملکرد تجهیزات الکترونیکی دارند ، لذا در ذیل به مواردي از آنها به همراه 

پیشنهادي اشاره شده است راهکارهاي . 

  

بندي دیگر دوربین ها با توجه  تقسیم

توانایی کارکرد در شرایط نوري متفاوت 

 می باشد که

 : به دو دسته

Day & Night) -1)  دوربین هاي

 معمولی

Night vision ) -2)  دوربین هاي یا

 IR اصطالحأ

 : دوربین هاي معمولی -

این دوربین ها ضمن قابلیت استفاده در 

اقل روز ، در شب نیز به شرط وجود حد

نور الزم براي دوربین، توانایی ارائه 

تصویر را دارند، اما در تاریکی مطلق 

 .عمأل بال استفاده هستند

 IR :دوربین هاي -

و یا نور  Passive شیوه کار دوربینهاي دید در شب در نتیجه داشتن محدوده اي از نور ، مانند نور مهتاب و ستاره درحالت

باشدمی  Active مادون قرمز در حالت  . 

این نور که از فوتونها ساخته شده است در یک المپ فوتونی جمع شده و از آنجا فوتونها به الکترون تبدیل می شوند . سپس 

الکترونها به واسطه الکتریسیته و فرایند شیمیایی ، مقدار بسیار بزرگی تقویت می شوند . الکترونها بعد از آن بسوي یک پرده 

صویر پرتاب شده و ما می توانیم از میان عدسی چشمی دوربین ، تصویر تشکیل شده را که به رنگ فسفري جهت نمایان شدن ت

 .سبز می باشد مشاهده کنیم . ساختمان داخلی یک نمونه دوربین در شکل ذیل نشان داده شده است

 راهکارها عوامل مخرب

 استفاده از هواکش هاي صنعتی گرد و غبار

 استفاده از فن گرما

 دور بودن از کانال کولر ( رطوبت )تعیین بهترین مکان براي نصب

 استفاده از کاور مناسب ضربه

 استفاده از سایه بان   (نور خورشید)لنز را مات می کند



 ( Radiaton Infrared): امواج مادون قرمز 

061داراي طول موجی بین) مادون قرمز بخشی از طیف الکترومغناطیسی است که  nm –mm 1)  می باشد .معموال مادون قرمز

و نزدیک تقسیم میکنند که در ذیل بیان شده (Infrared Near)میانی ،  (Infrared Mid) دور (Infrared Far ) را به سه قسمت

0است . الزم بذکر است که فرکانس مادون قرمز بین )) THZ-100THZ می باشد 
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