
 دوربین های دید در شب در تاریکی چگونه کار میکنند ؟

واقعیت این است که همه سیستم هاي دید در شب ، تصویر بهبود یافته الكترونیكي تهیه مي كنند . یك سیستم دید در شب مانند سایر 

ظر گرفتن اصول اپتیكي خاص سیستمهاي روزانه ، داراي المان اپتیكي همچون لنز ، منشور و آیینه بوده و در كنار هم با در ن

خود طراحي و بكار گرفته شده اند . عالوه بر اینها از عنصري بنام سلول تقویت تصویر در دوربینها بكارگیري شده است . این 

 . عنصر مي تواند امكان مشاهده تصویر را در تاریكي حدود چند هزارم لوكس ) شرایط نور ماه و ستاره ( فراهم نماید

یستم شبانه ابزاري بنام المپ تشدید كننده نور وجود دارد كه به آندر قلب هر س  Light Intesifier Tube  مي گویند . این المپ

نور موجود را جمع كرده )بعضي اوقات نور مرئي و بعضي اوقات نور مادون قرمز( و نور را به انرژي الكتریكي تبدیل مي كند 

و تصویر یك صحنه را براي ما نشان مي دهد . مقابل المپ )محلي كه تبدیل نور به . این الكتریسیته خیلي كم سپس تقویت شده 

میلیمتر است( تمامي  52الكتریسیته انجام مي شود( فتو كاتد نامیده مي شود . )قطر فتوكاتد در دوربین دید در شب حدود 

مي دهند و تصاویر را به رنگ سبز تیره نشان سیستمهاي دید شبانه تك رنگ هستند ، به عبارت دیگر رنگهاي گوناگون را نشان ن

 . مي دهند

 . علت انتخاب این رنگ بدلیل این است كه چشم انسان نسبت به این رنگ حساسیت بیشتري دارد

  

 (Night Vision System) سیستم دوربین دید در شب

تاب و ستاره ) در حالتشیوه كار دوربینهاي دید در شب در نتیجه داشتن محدوده اي از نور ، مانند نور مه  passive )  و یا نور

مي باشد . این نور كه از فوتونها ساخته شده است در یك المپ فوتوني جمع شده و از آنجا  (active مادون قرمز )در حالت

قویت مي شوندفوتونها به الكترون تبدیل مي شوند . سپس الكترونها به واسطه الكتریسیته و فرایند شیمیایي مقدار بسیار بزرگي ت  . 

الكترونها بعد از آن بسوي یك پرده فسفري جهت نمایان شدن تصویر پرتاب شده و ما مي توانیم از میان عدسي چشمي دوربین ، 

تصویر تشكیل شده را كه به رنگ سبز مي باشد مشاهده نماییم .سیستم كار دوربین دید در شب طرز كار دوربینهاي دید در شب به 

 . مي باشد (passive) و غیر فعال (active) دو صورت فعال

 (active) حالت فعال -1

كار مي كند . طرز كار بدین صورت است كه اشعه (Infrared Radiation) در این حالت دوربین با استفاده از نور مادون قرمز

شود و با استفاده از این نور  مادون قرمز بوسیله یك لیزر )نامروي( یا نورافكن )مرئي( به طرف موضوع مورد نظر فرستاده مي

 . ارسالي تصویر موضوع را مي توان در دوربین مشاهده نمود

 (passive) حالت غیر فعال -2

دوربین از خود  passive در این حالت كار سیستم دوربین ، تشدید نور حاصله از ستارگان یا ماه مي باشد . در واقع در حالت

نامرئي ساطع نمي كند . بنابراین در هنگام استفاده در مقابل دشمن ، از نظر دشمن كامالً  هیچ گونه پرتو نوراني چه مرئي و چه

 . مي باشد active محفوظ باقي مي ماند و این یك مزیت نسبت حالت

ازه در واقع دوربین هاي دید در شب با این نوع سیستم كاري با تقویت نوري كه از هدف باز تابیده مي شود و رسانیدن آن به اند

 . اي كه بوسیله چشم انسان قابل تشخیص باشد ، امكان دید در شب را بوجود مي آورند

طیف مرئي تنها محدوده اي است كه بدون نیاز به هیچگونه وسیله اي كه مي توان آن را رؤیت (Visible Waves) امواج مرئي

067كرد و دامنه طول موج آن عبارت است از  nm-400nm امواج مادون قرمز (Infrared Radiation) دمادون قرمز بخشي

1از طیف الكترومغناطیسي است كه داراي طول موجي بین ) nm-760nm)  مي باشد . معموالً مادون قرمز را به سه قسمت

(far infrared) ، و دور (mid infrared) ، میاني (Near infrared) نزدیك . الزم بذكر است كه فركانس   تقسیم مي كنند



1ز بین)مادون قرم THZ-100THZ) مي باشد . 

 : اجزاء مهم تشكیل دهنده دوربین دید در شب

هر دستگاه دوربین دید در شب داراي اجزاي مختلفي مي باشد كه به صورت ذیل است )الزم به ذكر است كه عدسي شیئي سلول 

 (تقویت تصویر و عدسي چشمي از اجزاي مهم اصلي دوربین مي باشند

 : مجموعه شیئي -1

موعه لنزهاي شیئي عمل جمع آوري نور بازتابي موجود در صحنه و متمركز كردن آن بر روي كاتد سلول تقویت تصویر را مج

انجام مي دهند. در صورت ساكن بودنمجموعه شیئي ، عمل كانوني كردن مجموعه روي اشیاء مورد نظر در صحنه بوسیله تغییر 

ي شیئیانجام مي گیردموقعیت سلول تقویت در مقر خود نسبت به لنزها  . 

 : سلول تقویت تصویر -2

سلول تقویت تصویر ، نور كانوني شده بوسیله عدسي شیئي را توسط فتو كاتد دریافت نموده و پس از تقویت آن تصویري با شدت 

 قابل رویت بروي صفحه

ني شده است تصویر حاصل را با فتو فسفر ) صفحه نمایشگر ( ایجاد مي نماید . مجموعه چشمي كه بروي صفحه نمایشگر كانو

بزرگنمایي جهت رویت به خارج از مجموعه ارسال مي كند . سلول تقویت مجهز به سیستم تثبیت كننده بهره جریان خروجي مي 

باشد كه عالوه بر تغییرات شدت نور صحنه همواره داراي خروجي ثابت مي باشد . همچنین بهره گیري از كنترل اتوماتیك 

 سلول تقویت را از آسیب مربوط به عبور نور از منابع روشنایي با شدت بیش از حد مجاز محافظت خواهد نمود(ABC) روشنایي

. 

 . این عنصر مي تواند امكان مشاهده تصویر را در تاریكي حدود چند هزارم لوكس )شرایط نور ماه و ستاره( فراهم نماید

 : مجموعه چشمي -3

ر كانوني شده است عمل بزرگنمایي تصویر تشكیل شده روي صفحه نمایشگر را جهت مجموعه چشمي كه بروي صفحه نمایشگ

 و یا دوچشمي (Monocular) رویت بوسیله چشم انسان بر عهده دارد . در دوربینها سیستم عدسي از نوع یك چشمي

(Bincular) مي باشد . 

مي باشد كه امكان استفاده از سیستم براي افراد تذكر : مجموعه چشمي داراي قابلیت تنظیم براي تعیین میزان تصحیح چشم 

مختلف و با قدرت دیدهاي متنوع را فراهم مي كند . این تصحیح بوسیله تنظیم حلقه كانوني كننده چشمي صورت مي پذیرد و واحد 

 . است (Diopter) آن دیوپتر

 : مجموعه رتیكل -4

وسیله دكمه هاي كنترل كه روي بدنه مجموعه شیئي قرار گرفته اند مجموعه رتیكل در مركز لنزهاي مجموعة شیئي تعبیه شده و ب

عمل تنظیم در سمت و برد را انجام مي دهند . این كار به این صورت است كه تصویري از سطح رتیكل روي فتو كاتد سلول 

هم منطبق مي گردندتقویت ایجاد مي شود كه این تصویر با تصویر تشكیل شده توسط مجموعه شیئي از موضوع مورد نظر به   . 

 (Generation) تكنولوژي دوربینهاي دید در شب

شناخته مي شوند كه در ذیل مورد بحث  7،1،5،1،0چند سطح از تكنولوژي دوربینهاي دید در شب كه در سطح جهان به نسلهاي 

 : قرار مي گیرد

 : (Generation-0) نسل صفر -1

بانه بودند كه براي استفاده ارتش تولید شدند . آنها جهت كار به یك ماه كامل و یا یك این نسل از دوربینها اولین دستگا ههاي دید ش

نیاز داشتند . آنها خیلي عملي و موثر نبودند و … نور افكن مادون قرمز و براي حمل آنها به اطراف ، به یك كامیون ، رزم ناو و 

 . هیچ یك از سیستمهاي نسل صفر فروخته نشد

 : (Generation-1) نسل یك -2

دوربینهاي این نسل بیشترین سیستمهاي دید شبانه موجود در بازار هستند . در این نسل انرژي نور ) فوتونها ( توسط لنزهاي 



داراي روزنه گشاد شبیه به لنزهایي كه در دوربین هاي دو چشمي با كیفیت باال استفاده مي شود ، جمع مي شود. فوتونها در اولین 

كه فتوكاتد نام دارد متمركز مي شوند . سطح دروني فتوكاتد توسط یك ماده فسفري LIT(Light Intensifier Tube))) قسمت از

مي كند الكتروني ساتع مي شود .  كه نور را به الكتریسته تبدیل مي كند پوشانده مي شود. وقتي فوتوني به مولكول فسفر اصابت

موقعي تبدیل فوتون ) انرژي نور ( به الكترون ) انرژي الكتریكي ( اتفاق مي افتد كه انرژي فوتون به مولكول فسفر اضافه مي 

 . شود و سطح انرژي فسفر را تا نقطه اي كه ناپایدار شود باال مي برد

ح پایدار خودش باز گردد . این فرایند فوتونها را به الكترونها تبدیل مي كند . مولكول فسفر سپس الكتروني ساتع مي كند تا به سط

شتاب داده مي شوند .  LIT الكترونها به وسیله فتوكاتد ساتع مي شوند و سپس توسط یك میدان ولتاژ باال به سوي انتهاي خروجي

ب آنها خواهد شد و سرعت پایین مي آید. سپس یك چون الكترونها داراي بار منفي هستند یك میدان داراي بار مثبت موجب جذ

لیست از حلقه هاي ماده اي شكل داده شده مخصوص براي حفظ تمركز الكترونها در المپ افزوده مي شود سپس الكترونها داراي 

لكترونها افزوده مي انرژي باال به آن حلقه هایي كه با یك الیه فسفر به روي شیشه اي پوشانده شده اند برخورد مي كنند . انرژي ا

سپس فوتونهاي بیشتري ساتع مي كند تا به   شود تا مولكول هاي فسفر ناپایدار شوند )برعكس فرایند اصلي مولكول فسفر (

 . وضعیت قبلي پایدار باز گردد و این فوتونها توسط كاربر دیده مي شوند

 : (Generation-2) نسل دو -3

براي افزایش الكترون در فتوكاتد بكار گیري شد . در اینجا تقویت به وسیله ابزاري كه در دوربین هاي نسل دوم روشي متفاوت 

صفحه تقویت كانال نامیده مي شود كامل مي گردد . صفحه تقویت كانال شامل چندین میلیون المپ شیشه اي كوتاه كه فقط حدود 

د كه به وسیله میكروسكوپ به صورت خانه به خانه میكرون با هم فاصله دارند ، مي باش 15میكرون ضخامت داشته و حدود 17

مشابه النة زنبور مشاهده مي شود . هر المپ در حالت تكي به طور كلي به صورت خانه اي كوچك است كه به صفحه كانال 

 . متصل است (Micro Channel Plate) كوچك

MCP  مي گیرد . با برخورد كردن الكترون به این دیوار صفحه اي است كه براي افزایش الكترون بعد از فتوكاتد در المپ قرار

سبب مي شود كه الكترون بیشتري جدا شده ، كه این باعث وضوح تصویر در المپ مي شود . برخورد شدید الكترون باعث مي 

د . شود كه جدا شدن الكترون بصورت تصاعدي باشد كه در این حالت تكثیر الكترون در حدود سي هزار یا بیشتر خواهد بو

 . تجهیزات دوربین هاي نسل دوم دید در شب ، از لحاظ رزولوشن و روشنایي تصویر ، كیفیت بهتري نسبت به نسل اول دارند

 : ( Generation-2) نسل دوم -4

پیدا مي كنید كه سازنده براي دوربین هاي خود از المپ هاي نسل  5در بعضي اوقات شما مرجعي از یك دوربین دید در شب نسل

استفاده كرده است . تكنولوژي المپ نسل دوم بدلیل استفاده زیاد آن مانند استاندارد نسل دوم  ND2  تهیه شد و داراي یك تصویر

 (مناسب است . )در حال حاضر هم ممتاز مي باشند

 : (Generation-3) نسل سوم -5

آشكار سازي است كه در نسل سوم از نوع نسل سوم از لحاظ ساختمان خیلي مشابه نسل دوم است و تفاوت اصلي آن در صفحه 

از طیف مادون  Ga As مي باشد و این باعث مطلوب تر شدن آن شده است . صفحه آشكار ساز از نوع (Ga As) گالیم آرسناید

 . قرمز ) كه در شب فراوان تر است ( حساستر مي باشد

ود . ) به فرض یك واحد حساس تردر واقع صفحه آشكار ساز گالیم آرسناید باعث تقویت نور بیشتري مي ش ) 

 : تجهیزات دید در شب نسل سوم بدون تردید بهترین تجهیزات دید در شب هستند اگرچه دو اشكال عمده دارند : تذكر

الف( نسل سوم در ارتش و ایاالت متحده رایج است و بصورت محدود در دسترس ارتش ، پلیس و دیگر كاربران دولتي قرار 

 . گرفته است



ستگاههاي نسل سوم خیلي گران قیمت هستند زیرا عناصر كمیاب در ساختمان آنها به كار برده شده است بطوري كه آنها در ب( د

برابر گران تر از تجهیزات نسل دوم هستتند 17حدود   . 

 : ( Generation-3) نسل سوم -6

زي استنسل سوم از لحاظ ساختمان مشابه نسل سوم است و تفاوت آن در صفحه آشكار سا  . 

  

 : (Generation-4) نسل چهارم -7

نسل چهارم دروازه ورودي تكنولوژي بدون فیلم ، بزرگترین تكنولوژي شكست میاني در افزایش تصویر ، از ده سال گذشته مي 

وشن ، بوسیله برطرف كردن مانع یوني فیلم ، فرق قابل توجه اي را در محدودة آشكار سازي هدف و رزول 0باشد . سیستم نسل 

 . بخصوص در نور هاي بسیار كم نشان داد

منجر مي شود به 0استفاده از تكنولوژي بدون فیلم و منبع توان ورودي اتوماتیِك نسل   : 

در صد در واكنش نوري كار آیي بسیار خوب در سطح نورهاي بشدت كم بهبود سیگنال به نویز و 177بهبود باالي   

(EBI(Eclaivalent Background Illumination 16سه برابر كردن سطح روشنایي رزولوشن )یك مینیمم ا mm/LP  نسبت

15به  mm/LP) 

 . واحد رزولوشن مي باشد و جفت خط در واحد میلیمتر است LP/mm(Line pairs/millimeter))) : تذكر

خطي در عرضه دوربینهاي دید نسل با بهبود قابل توجه در سطح كنتراست نور و كار آیي در همه حاالت نور . اوجي از كار آیي 

صفحه میكرو كانال 0در شب مي باشد . در نسل  (MCP) را فراهم  1بدون فیلم یك نسبت سیگنال به نویز بیشتري نسبت به نسل 

كرده است كه در نتیجه كیفیت تصویر بهتري در كمترین نور را ایجاد مي كند . ورودي منبع توان بیشتر ، رزولوشن تصویر در 

خیلي پایین را بهبود مي بخشد . و این افزایش قابل توجه اي از محدودة آشكار سازي سیستمها را باعث شده است شرایط نور  . 

 : انواع دوربین دید در شب -8

 : دوربینهاي دید در شب به سه نوع تقسیم مي شوند كه در ذیل شرح داده شده است

 : (Night Vision Binocular) دوربینهاي دید در شب دو چشمي -1

مجموعه چشمي این دوربینها دو سري مي باشد و مجموعة شیئي آن بستگي به مدل دوربین به صورت دو تایي و یا تكي مي 

اشاره نمود . این نوع دوربینها داراي نسلهاي مختلف مي  Focous باشد.از مشخصات این دوربینها مي توان به بزرگنمایي و

 . باشند

 : كاربرد دوربینهاي دو چشمي

از كاربردهاي نظامي این نوع دوربین مي توان به منظور دیده باني در فعالیتهاي اطالعات و عملیات اشاره كرد . و از كاربرد 

 . هاي غیر نظامي استفاده در غار ، اردوگاه ها و شكار در شب را مي توان نام برد

 : (Night Vision Monocular) دوربینهاي دید در شب تك چشمي -2

چشمي و شیئي این دوربینها یك سري مي باشد . اكثر دوربینهاي تك چشمي جهت استفاده بروي سالح ، جهت هدف  مجموعه

باشند.از مشخصات این (Passive)و یا غیر فعال(Active)گیري در شب ساخته شده اند.این نوع دوربینها ممكن است بشكل فعال



د . این نوع دوربینها نیز داراي نسلهاي مختلف مي باشنداشاره نمو Focous دوربینها مي توان به بزرگنمایي و  . 

 : كاربرد دوربینهاي تك چشمي

 : از كاربرد هاي این دوربینها مي توان به موارد ذیل اشاره نمود

الف( با استفاده از تجهیزات الكترواپتیكي و به منظور مشاهده و شلیك سالح در شب به كار برده مي شوند . ) نصب بر روي 

حسال  ) 

 . ب( به منظور دیده باني در فعالیتهاي اطالعات ، عملیات بدون سالح استفاده مي شود

 :(Night Vision Goggles) دوربینهاي دید در شب چشمي -3

این نوع دوربینها ، دوربینهاي عینكي نیز نامیده مي شوند . این نوع دوربینها داراي دو مجموعة چشمي و یك و یا دو مجموعة 

ي باشند ، عینك دید در شب یك سیستم دستي مي باشد كه مي تواند بروي سر یا كاله بكار گرفته شود و شخص كاربر را شیئي م

قادر مي سازد… در نور ماه و ستارگان به راهپیمایي ، رانندگي ، تیر اندازي و   . 

آنها اشاره نموداز مزایاي این دوربینها نسبت به دو نوع دیگر مي توان به سبك بودن و دقت باالي   . 

را دارند و زاویه دید آنها برابر زاویه دید چشم و حدوداً  Focous این دوربینها داراي بزرگنمایي نمي باشند ولي حالت : تذكر

درجه مي باشد 07برابر   . 
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