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سيستم هاي دوربين مدار بستهسيستم هاي دوربين مدار بسته
فصل سومفصل سوم

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

1-انواع سیستم های دوربین مدار بسته را نام ببرید.
2-به طور کلی سیستم دوربین مداربسته، چگونه کار می کند؟

3-انواع دوربین ها را نام ببرید. 
4-کدام یک از قطعات زیر در کیفیت تصویر دوربین نقشی ندارد؟

                   CCD )الف( لنز دوربین            ب
 ج( پایة متحرک           د(دریچة نور لنز

5-فرق بین دستگاه انتخاب کننده )سویچر( و کواد چیست؟
6-کدام یک از قطعات سیستم دوربین مدار بسته، صدا را ضبط می کند؟

7-در نصب دوربین، چه نکاتی باید رعایت گردد؟
8- امکانات دستگاه ضبط دیجیتالی مستقل را نام ببرید؟

9- دستگاه کنترل کننده در چه مواردی به کار  می رود؟
10-کابل کواکسیال چیست و چه کاربردی در سیستم دوربین مدار بسته دارد؟

هدف های رفتاری 

پس از پایان آموزش این فصل هنرجو باید بتواند:

1- انواع سیستم های دوربین مدار بسته را نام ببرد.

2- تجهیزات به کار رفته در سیستم های دوربین مدار بسته را شناسایی کند.

3- قسمت های مختلف دوربین مدار بسته را شرح دهد.

4- نحوة سیم کشی تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته را تشریح کند.

5- اصول طراحی سیستم دوربین مدار بسته را تشریح کند. 

6- یک نمونه سیستم دوربین مدار بسته را سیم کشی و راه اندازی کند.

هدف کلی فصل 

آشنایی با تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته و توانایی نصب و راه اندازی آن
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مقدمه 
یکی از سیســتم هایی که امروزه بــرای کنترل ونظارت 
بــر محیط زندگــی و کار و هم چنین ایجــاد امنیت و 
آسایش بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، سیستم های 
تـلویزیوني مـــدار بسته1 یاهمان سیستم های دوربین 
مدار بســته است. از این سیســتم ها به نام سیستم های 
کنترل تصویري یا تجهیزات ویدئویي مدار بسته2 نیز یاد 
مي شود. با توجه به تنظیماتي که روي دوربین ها و سایر 
تجهیزات مي توان انجام داد این سیســتم ها در شرایط 
جّوي متفاوت و در روز و شب نیز کارآیي مناسب دارند.

برخی از مکان هایی که این سیستم ها مورد استفاده قرار 
می گیرند به شرح زیرند:

 بانك هــا ، ادارات ، کارخانجات ، فروشــگاه هاي بزرگ،  
جاده هــا و خیابان هــا )جهــت کنترل عبــور و مرور(، 
پارکینگ ها، اماکن عمومی مانند ســالن های فرودگاه ها 
و ایســتگاه های راه آهن و قطار شهری و....،لذا استفاده 
از سیســتم های دوربین مدار بســته و پیشرفت آن روز 
افزون اســت و با توجه به فناوری ساخت تجهیزات آن 
که مبتني بر صنعت الکترونیك و کامپیوتر است ساخت 
و تولید تجهیزات این سیســتم ها دائماً در حال تکامل 
و پیشــرفت اســت .در این فصل اصول کلي و امکانات 

عمومي این سیستم ها بررسی شده است. 

1-3- اصول كار سیستم های دوربین        
مدار بسته

اصول کار سیستم های دوربین مدار بسته به این صورت 
اســت که ابتدا تصاویر توسط دوربین ها گرفته می شود، 
سپس براي نمایش و پخش به مانیتور یا تلویزیون انتقال 

می یابد. هم چنین براي ضبط یا تغییر نحوة نمایش روي 
مانیتور و پخش همزمان تصاویر دوربین ها و کنترل از راه 
دور، دوربین ها نیزاز تجهیزات و امکانات الزم برخوردارند. 
دستگاه های ضبط سیســتم دوربین مدار بسته قادرند 
حرکت را در محدودة تحت نظارت سیستم تشخیص و 
اعالم خطر نمایند و یا توسط حسگرهای خاصي تحریك 
شــوند وازمحل ضبط فیلم را کنند.براي کنترل ورود و 
خروج افراد به یك محل و براي کنترل مکان هاي وسیع 
توســط چندین دوربین و نمایش همزماِن تصویر آن ها 
و نظارِت ســمعي و بصري از فواصل  دور، بدون نیاز به 
حضور فیزیکِي کنترل کنندة در محل و در دستگاه هایي 
که کنترل بصري آن ها توســط انسان نا ممکن یا خطر 

آفرین  باشد نیز مي توان از این سیستم ها استفاده کرد.

2-3- انواع سیستم های دوربین 
مدار بسته

سیستم های دوربین مدار بسته رامی توان بر اساس  نحوة 
ارسال تصویر گرفته شده توسط دوربین به مرکز کنترل،  

به انواع زیر تقسیم کرد:
الف(سیستم هایی که توسط کابل هم محور )کواکسیال( 
تصویر را منتقل می کنند. این سیستم ها کم هزینه ترین 
نوع هستند. ولی در اجرای آن ها مشکالت سیم کشی و 
مشکل افت کیفیت تصویر در فواصل طوالنی )بیشتر از 
300 متر(و در نتیجه محدودیت مســافت ارسال وجود 
دارد. شــکل 1-3 یك نمونه از این سیســتم ها را نشان 

می دهد.

1 - CCTV

2 - CCVE
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شکل 1-3 نمونة سیستمی که توسط سیم کواکسیال )کابل هم 
محور( تصویر را منتقل می کند

ب(سیســتم هایی که تصویر را به صورت بی سیم انتقال 
می دهند.هزینه اجرای این سیســتم ها به دلیل استفاده 
از آنتن ها و تجهیزات گیرنده و فرستنده رادیویی ،باالتر 
است ولی مشکالت سیســتم های نوع قبلی تا حدودی 
در آن ها رفع شــده است. در شــکل 2-3 در بعضی از 
قسمت های سیســتم از تجهیزات بی سیم استفاده شده 

است:
سیســتم های دوربین مداربســته  می توانند به صورت 
ترکیبی از سیستم های بی ســیم و با سیم نیز طراحی و 

اجرا شوند.
3-3- تجهیزات سیستم های دوربین 

مدار بسته

عموماً در سیستم های دوربین مدار بسته تجهیزات زیر 
مورد استفاده قرار مي گیرد: 

)camera( 1-3-3- دوربین
)Microphone( 2-3-3- میکروفون

)power supply(3-3-3- منبع تغذیه
)TV یاmonitor       ( 4-3-3- نمایش دهندة تصویر

:)cable(5-3-3-کابل
)camera Housing( 6-3-3- کاور دوربین

)BASE(- mount- Bracket7-3-3- پایة دوربین
)controller( 8-3-3- کنترل کننده

)switcher( 9-3-3- انتخاب کنندة تصویر
)Quad( 10-3-3- کواد

)Recorder( 11-3-3- ضبط کننده

شکل 2-3 سیستمی که در بعضی از قسمت ها تصویر را به صورت بی سیم انتقال می دهد
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اکنون به شــرح تفصیلي هر یک از تجهیزات سیســتم 
دوربین مدار بسته مي پردازیم:

)Camera( 1-3-3- دوربین
دوربین هاي مورد اســتفاده در سیســتم های دوربین 
مدار بســته در انواع گوناگون و بــا امکانات متفاوتي 
ســاخته شــده اند و عموماً به نام دوربین مدار بسته 
شــناخته مي شــوند. وظیفــة اصلي دوربیــن، تهیة 
ســیگنال ویدئویي از مکان تحت کنترل، جهت ارسال 

یا نمایش روي مانیتور یا تلویزیون است.

1-1-3-3- انواع دوربین ها
انواع دوربین هایی که در سیستم های دوربین مدار بسته 
مورداســتفاده قرارمی گیرند از نظــر کاربرد و امکانات به 

صورت زیرند:
: )PinHole( دوربین هاي پین هل◄

 این دوربین ها  از طریق دریچة کوچکی که در قســمت 
جلوی دوربین روی لنز قرار دارد، تصویر برداری می کنند. 
این دستگاه به سبب کوچکی و امکان مخفی کردن آن  
بیشتر به دوربین مخفي معروف است. به صورت بي سیم 
نیز عرضه می شــود.چند نمونه از ایــن دوربین ها را در 

شکل 3 -3 مي بینید.

بعضی از ایــن دوربین ها برای مخفی بــودن در داخل 
آشکارسازهای سیستم دزدگیر یا اعالم حریق جاسازی 

می شوند. نمونة آن ها را در شکل 4-3 می بینید.

 )mini(دوربین هاي مینی◄
 دوربین هاي کوچک و ارزان قیمتی هستند که بیشتردر 
سیســتم های دوربین مدار بسته کوچک، مورد استفاده 
قرارمی گیرنــد. اکثراین دوربین هــا داراي لنزثابت اند  و 
خروجــي تصویر آن ها به صورت فیش ویدئویي اســت. 
معمــوالً در آیفون های تصویری از ایــن نوع دوربین ها 
استفاده می شود. یک نمونه از این دوربین ها را در شکل 

5-3 مي بینید.

شکل  5-3  دوربین هاي مینی

شکل 4-3 دوربین های مخفی در داخل آشکارسازها

شکل 3-3  دوربین هاي پین هل
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شــکل 6 -3 ورودی تغذیــه و خروجی صــدا و تصویر 
دوربین را نشان می دهد. 

◄دوربین هاي صنعتي 
در این دوربین ها امکاناتــي نظیر قابل تعویض بودن لنز 
و امکان تنظیم عدســی و دریچة نور و کلیدهای تنظیم 
کیفیت تصویر وجود دارد. تصاویر دوربین های صنعتی را 

در شکل 7-3  مالحظه می کنید.

شکل 7-3 دوربین هاي صنعتي
برخی از دوربین های صنعتــی امکان تنظیم لنز از نظر 
بزرگ نمایی )زوم(و وضوح تصویر)فوکوس( توســط یک 

کنترل کننده را دارند که در شــکل 8-3 چند نمونه از 
این نوع دوربین ها نشان داده شده است.

شکل 8-3  دوربین های صنعتی با امکان تنظیم لنز
◄دوربین هاي دید در شب 

ایــن دوربین ها داراي حســگر نوری )فتوســل( برای 
تشــخیص نور محیط انــد و هنگام تاریک شــدن هوا 
المپ های) LED( تولید کنندة نور مادون قرمز از خود 
اشعة مادون قرمز ساطع می کنندو توانایي تصویر برداري 
در شــب را نیز برای دوربین به وجود می آورند. شــکل   

9-3 این دو قسمت را روی دوربین نشان می دهد.

شکل 9-3 المپ) LED( های تولید کننده نور مادون قرمزو 
حسگر نوری )فتوسل( دوربین دید در شب

معموالً امــکان تعویض لنز روی ایــن دوربین ها وجود 
نــدارد. اما امکان اعمال تنظیماتــی روی لنز و کیفیت 
تصویــر در برخی از مدل ها وجود دارد. ســاختمان این 
دوربین هــا در مقابل نفوذ آب و رطوبــت و گرد و غبار 
حفاظت شده است و می توان آن ها را در فضای باز نصب 
کــرد. این دوربین ها به صورت ســقفی و دیواری نصب 
می شــوند. در شــکل 10-3  نمونه های مختلفی از این 

دوربین ها را می بینید.

شکل 6-3 ورودی تغذیه و خروجی صدا و تصویر دوربین 
مینی
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شکل 10-3 چند نوع دوربین دید در شب
 )speed dom( دوربین هاي سقفی ثابت و سریع◄

ایــن دوربین ها به صورت ســقفي یــا روی پایه ای به 
صــورت آویزان نصب مي شــوند. درصورتی که به همراه 
خود پایة قابل کنترل داشــته باشــند که امکان حرکت 
ســریع  دوربین را در تمام جهات به صورت 360 درجه 
فراهم کند، سقفِی سریع نامیده می شوند.امکان تنظیم 
لنز از نظر فاصله و مقدار نور محیط نیز در این دوربین ها 
وجود دارد.کنترل این دوربین ها توسط دستگاه کنترولر 
یا ضبط کننده ویا با استفاده از نرم افزار ویژه روی رایانه 

انجام می شود.    

شکل   11-3   دوربین هاي سقفی ثابت

شکل  12 -3  دوربین های  سقفی سریع
◄دوربین هاي بي سیم  

 ایــن دوربین ها داراي یک فرســتندة )TX( در داخل 
خود دوربین و یک گیرندة )RX( هستند، که مي توانند، 
بســته به قدرت فرستنده در برد معیني، تصویر را بدون 

نیاز به سیم کشي ارســال کند. شکل 13 -3  انواع این 
دوربین ها را به همراه گیرنده نشان می دهد.

 شکل   13-3  دوربین های بی سیم
)MAD( دوربین های تشخیص دهندة حرکت◄

این دوربین ها طوری طراحی شده اند که در صورت ایجاد 
حرکت در محیط، شروع به فیلم برداری می نمایند و در 
صورتی که در محیط شــیئی حرکت نکند، فیلم برداری 
نمی کند.در شکل 14-3 دو نوع چشمی تشخیص دهندة 
حرکت با دوربین نشــان داده شــده است که در هنگام 
ایجاد حرکت دوربین شروع به کار می کند و تصویر را به 

دستگاه ضبط کننده می فرستد.

 شکل 14-3 دوربین های تشخیص دهندة حرکت
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انواع دیگری از این دوربین هــا نیز تصویر را در حافظة 
داخلی خود ضبط می نماینــد. هم چنین امکان انتقال 
تصویر از دوربین با ســیم کارت تلفن همراه  وجود دارد. 
دو نمونــه از این نــوع دوربین ها را در شــکل   3-15 

می بینید. 

 شکل 15-3 دوربین ها با حافظة داخلی

◄دوربین های تودری
این دوربین ها در داخل دِر ورودی آپارتمان ها و سویت ها 

و منازل شخصی نصب می گردند .

توضیح این که ممکن اســت یک دوربین داراي چند 
امکانات باشد، مثاًل هم داراي امکان دید در شب و هم 
بي سیم باشد ویا داراي امکانات دوربین هاي صنعتي باشد.

2-1-3-3-قسمت های مختلف دوربین 
دوربین از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است :

●لنز 

● حسگر تصویر
● مدارالکترونیکی

● اتصاالت )کانکتورها( 
اکنون به شرح قسمت های فوق می پردازیم:

◄لنز دوربین :
لنزدر دوربین محل عبور نور به داخل دوربین و امکانات 
آن در کیفیت تصویر ایجاد شده تأثیر به سزایی دارد.این  
قسمت شامل  عدســی و دریچه عبور نور است .به این 
مجموعه اصطالحاً لنز دوربین گفته می شــود. با توجه 
به امکانات مورد نیاز و شــرایط مــکان نصب ازلنزهای 

مختلف بر روی دوربین ها استفاده می شود.

شکل   16-3  دوربین های تودری



سیستم های دوربین مدار بسته

58

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

عدسی های موجود  در فواصل کانوني 2/5 ـ 2/8ـ 
ـ 50ـ  ـ 35  ـ 16ـ 25  ـ 6ـ 8ـ 12  ـ 4   3/5
75 میلي متر ســاخته شــده اند. هــر چه فاصلة 
کانوني عدسی یک لنز بیشتر باشد، بزرگ نمایي 
آن بیشــتر است )لنز تله1(. این لنز اشیای دور را 
نزدیک تر و بهتر نشــان مي دهــد، ولي در عوض 
زاویة دیــد کمتري ارائه مي کند. برعکس هر چه 
فاصلة کانوني لنزي کوچک تر باشــد )لنز واید2( 
تصاویر نزدیک را بهتر نشان مي دهد و زاویة دید 
آن بیشتر است. برای مثال فاصلة کانوني عدسي 
چشم انســان 17mm و زاویة دید آن 30درجه 
 4mm است در حالي که یک لنز با فاصلة کانوني

زاویة دید62 درجه دارد.
 دریچة عبور نور )ایریز3( وظیفه تعیین مقدار نور 
عبوري از لنز به داخل دوربین را برعهده دارد. در 
محیط هــای تاریک باید روزنة عبور نور بزرگ تر 
باشد تا نور بیشــتري به داخل دوربین عبورکند 
و در محیط های روشن برای جلوگیری از سفید 
شــدن تصویر باید دریچه کوچک شــود تا نور 
 کمتري عبورکند. اندازة ایریز لنز با عباراتي نظیر
F ... بیان مي شــود و هرچــه عدد ایریز  1

2
F و  1

4
بزرگ تر باشد نشان دهندة گشادتر بودن دریچه 
است.بر روی دوربین های صنعتی امکان تعویض 
لنز وجود دارد. قسمت ته لنز به صورت پیچی است، 
که با قراردادن و پیچاندن آن روی قسمت مربوطه 
در دوربیــن، آن را روی دوربین محکم می کنیم. 
درایــن نمودار تقســیم بندی انــواع لنزها را 

می بینید.

2-Wide
3-IRIS

لنز

ثابت

قابل تنظيم

دستي

عدسي

عدسي

دريچه نور

دريچه نور

دريچه نور

اتوماتيك

توسط دستگاه

(manual iris)
video drive

cd drive

(zoom lens)

(�x)

(auto iris)

(varidocal lens)

1 -Tele
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حــال به توضیحاتی مربوط به انواع لنزها در زیر 
می پردازیم :

)fix( لنزهای ثابت
این لنزها دارای فاصلــة کانونی ثابت وغیر قابل 
تنظیم اند. لنزهاي ثابت معموالً در فواصل کانوني 
2/5ـ  3/5 – 4 میلی متــری بر روی دوربین های 
ساده و ارزان قیمت نصب می شوند. لنزهاي ثابت  
داراي روزنــة ایریزثابت انــد و در صورت تغییر 
مقدار نــوری که در محیط وجــود دارد کیفیت 
تصویر در محدودة توانایی شــاتر داخلی دوربین 
تغییر خواهد کرد. لذا اســتفاده از لنزهاي ثابت 
در فضاهاي داخلي  و در محل هاي با نور ثابت و 

بدون تغییرات زیاد نور مناسب است. 

لنزهای قابل تنظیم 
در ایــن نوع لنزها امکان تغییر مکان عدســی و 
دریچة نوروجود دارد.انواع این لنز به شــرح زیر 

است.
 الف ( لنزهای با امکان تغییر فاصلةعدسی

)Varifocal lens(

در این لنزها از دو عدد عدســی اســتفاده شده 
اســت. برای تنظیم، ابتداباید پیچ محکم کنندة 
عدسی های روی لنز را شل کرد و بعد از چرخاندن 
قسمت مربوطه و به دست آوردن تصویر مطلوب 
دوباره پیچ را محکم می کنند تا تنظیم انجام شده 
به هم نخورد. شکل 18-3 نمونه هایی از این نوع 

لنزها را نشان می دهد:

در بعضی از لنزها فقط عدســی جلو قابل تنظیم 
اســت  و می توان وضوح تصویــر را تنظیم کرد. 
این کار با چرخاندن قســمت جلــوی لنز انجام 
می شود.در شــکل19-3 یک نمونه از این لنزها 

را می بینید.

ب( لنزهای بــا امکان تنظیم دریچة نوربه طور 
 ) MANUAL IRIS ( دستی

بــه لنزهایی که بتوان به صورت دســتی دریچة 
عبــور نــور را درآن ها تنظیم کرد ایریز دســتی 

می گویند .

این  چرخاندن  با 
مي توان  قسمت 
لنز را تنظیم کرد.

شکل 3-19
شکل 17-3  لنزهای ثابت

شکل 18-3 لنزهای با امکان تغییر فاصله عدسی

شکل 20-3 لنزهای با امکان تنظیم دریچة نور
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.)AUTOIRIS (لنزهای قابل تنظیم اتوماتیک )ج 
لنزهایی که دریچة نــور در آن ها به طورخودکار 

)اتوماتیک( تنظیم می شود لنز اتوایریزنامیده 
می شوند.تنظیم دریچة نور  در این لنزها، با توجه 
به مقدار نور محیط ، اتوماتیک انجام مي گیرد. این 
لنزها دارای دو نوع دی ســی درایو و ویدئو درایو 
هستند و هنگام بستن لنز روی دوربین باید کلید 
مربوط به آن را در پشت دوربین تنظیم کرد. چند 

نمونه لنز اتوایریز را در شکل   21-3  می بینید.
 

همان طور که در شــکل 22-3 نشان داده شده 
است لنزهاي اتوایریز توسط کابل چهارسیمة لنز 
بــه محل اتصال مخصوصی که در پشــت یا بغل 

دوربین وجود دارد وصل مي شوند.

شکل 22-3 اتصال کابل لنز اتوایریز به دوربین
د( لنزهای سیاه قابل تنظیم توسط دستگاه 

ایــن لنزها عموماً به لنزهای زوم1 معروف اند. در 
لنزهای زوم امکان تنظیم عدســی )زوم( توسط 
دســتگاه کنترل کننده یا ضبط کننــده یا رایانه 
وجــود دارد و بعد از زوم کــردن وضوح  تصویر 
)فوکوس ( اتوماتیک توســط خــود لنز  تنظیم 
می شــود. در این لنزها امکان تنظیم دریچة نور 
نیز توســط دستگاه وجود دارد. در شکل   3-23   

لنز زوم را می بینید.

1 - zoom lens
2 - CCD (Charge coupled device)

شکل 23-3 لنز زوم

)Imaging Device Pick up(حسگرتصویر●
حسگر تصویر، نور عبوري از روزنة لنز به داخل دوربین 
را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. حسگرهایی 
که امروزه در اکثر دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد 
از نوع 2CCD است. دوربین هایي هم که از این فناوری 
براي ایجاد ســیگنال ویدئویي استفاده مي کنند دوربین 

CCD نامیده مي شــوند. یک CCD و محل آن را روی 
دوربین در شکل 24-3 مي بینید. 

شکل   3-24

شکل 21-3 لنز اتوایریز
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● مدار الکترونیکي دوربین
مــدار الکترونیکي که در داخل دوربین قرار دارد، عمدتاً 

وظایف زیر را بر عهده دارد:
الف ( تبدیل خروجي CCD به یک سیگنال ویدئویي

 )ALC( کنترل نور اتوماتیک ) ب
ج( تنظیم خروجي براي دو نوع لنز اتوایریز 

د ( تنظیمــات نور روي تصویر به دســت آمده و کنترل 
مقدار نور رسیده به حســگر تصویري )ELC(. این کار 
به طور اتوماتیک توســط یک شاتر 1 الکترونیکي انجام 
مي شــود  و در حقیقت کار ایریز را انجام مي دهد. شکل   

25-3 مدار الکترونیکی یک دوربین را نشان می دهد. 

کانکتورهای )اتصاالت( پشت دوربین و کلیدهاي تنظیم
در پشــت دوربین هــا کانکتورهایي به منظــور اتصال 
دوربین به ســایر تجهیزات و کلیدها بــراي تنظیمات 
مختلف دوربین وجود دارد. تعــدادي از این کانکتور ها 
و کلیدهــا را که معموالً روي اکثر دوربین ها وجود دارد 

شرح مي دهیم:

)video out( 1.خروجي ویدئویي
 ســیگنال تصویر که دامنة آن یــک ولت پیک تا پیک 
است از طریق این کانکتور دریافت مي شود.این خروجی 
در دوربین هاي کوچک2  معموالً به صورت فیش مادگی 
AV زرد رنگ اســت، ولي در اکثر دوربین هاي صنعتي، 
همان طور که در شکل 26-3 نشان داده شده، به صورت 
یک کانکتور BNC  اســت. کابل کواکسیال که معموالً 
براي ارتباط و سیم کشي اجزاي سیستم به  کار مي رود، 
بــه یک فیش BNC وصل مي شــود و این فیش نیز به 
کانکتور BNC پشــت دوربین وصــل مي گردد.برخي 
دوربین ها بــه جاي کانکتــور BNC داراي یک جفت 
ترمینال پیچي براي اتصال کابــل زوج تابیده به هم اند. 

2.تغذیه 
 محل اتصال ولتاژ، تغذیة دوربین اســت ،که معموالً به 
صورت یک مادگي اســت و ولتاژ توســط فیش آداپتور 
تغذیه که اکثراً در مقادیر 6 یا 12 یا 24 ولت DC است 
به آن وصل مي شــود. برخي از دوربین هاي صنعتي هم 
مســتقیماً با ولتاژ 220 ولــت کار مي کنند.محل اتصال 
تغذیه ممکن اســت به صورت ترمینال، پیچي نیز باشد.
برخی از دوربین های تحت شبکه رایانه ای  نیزاز طریق 
سیم شــبکه تغذیه می شــوند و نیازی به اتصال فیش 

تغذیه ندارند.
 : Auto IRIS 3.اتصال سیم لنز

 یک کانکتورچهار پین به شکل مربع است، که سیم لنز 
اتوایریز به آن جا وصل می گردد.

 )AGC( 4.کلید کنترل بهره اتوماتیک
براي تنظیم حساسیت دوربین در مکان هاي تاریک به کار 
مي رود و بعد از قرار دادن آن روی حالت on می توان با 

پتانسیو متر سطح حساسیت آن را تنظیم کرد.
 EE/AL 5 .کلید دو حالته

 در حالــت EE نــور تصویر اتوماتیک توســط شــاتر 
الکترونیکــي داخلي )ELC( تنظیم می شــود و اگر این 

شکل 3-26  

2-Mini

1 - shutter

شکل 25-3 مدار الکترونیکی دوربین
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کلیــد در حالت Al قــرار گیرد تنظیم نور توســط لنز 
اتوایریز انجام می شود.

 )BLC( 6.کلید تنظیم نور زمینه
در مــواردي که دوربین رو به یــک منبع نور )مثاًل یک  
پنجره( باشــد ونور پس زمینة تصویر باعث تاریک دیده 
شدن اشــیای نزدیک شود با گذاشــتن این کلید روی 
حالت روشــن مي توان کیفیت تصویــر را بهتر کرد، به 
شــرطي که شــيء مورد نظر نســبت به زمینه خیلي 
کوچک نباشــد. در این صورت ممکن است این تنظیم 

اثر چنداني نداشته باشد.

 AL 7. کلید تعیین نوع خروجی

داراي دو حالت videoیاDC است و بر اساس نوع لنز 
اتوایریز روی یکی از دو حالت قرار می گیرد.

8. المپ نشانگر تغذیة دوربین 

این المپ ،در صــورت اتصال دوربین بــه منبع تغذیه 
روشن می شود.

نکاتي که باید در استفاده از دوربین ها مورد توجه قرار داد :
1ـ باید از وارد شــدن ضربه به دوربین و لرزش و تکان 

شدید دوربین، جلوگیري کرد.
2ـ باید از قــرار دادن دوربین در معرض عوامل جّوي و 

گرد و غبار خودداري کرد.
3ـ بــراي پاک کردن CCD باید از پارچه کتان و اتانول 

استفاده کرد.
4ـ از مواد ســاینده و شــوینده هاي قوي نباید در پاک 

کردن بدنة دوربین یا لنز استفاده کرد.

5ـ دوربین را نباید هیچ گاه به طرف نور مستقیم آفتاب 
یــا هر منبع قوي دیگــري بگیرید، حتــي اگر دوربین 

خاموش باشد.
6ـ بــه دماي کار و رطوبت مجاز ذکر شــده در دفترچه 

راهنماي دوربین باید توجه کرد.
7ـ در مورد دوربین هایي که نیاز به تهویه دارند از مسدود 
شدن سوراخ هاي تهویة دوربین باید خوداری نمودو در 

دوربین را در محل مناسب نصب کرد.
8ـ هنگام تغذیه دوربین، باید به ولتاژ کار آن دقت کرد. 

ولتاژ اضافي، باعث آسیب دیدن دوربین مي شود.
9ـ به دلیل ایجاد و اســتفاده از امواج رادیویي توســط 
دوربین ممکن است در ارتباطات رادیویي سایر تجهیزات 
رادیویي در نزدیکــي دوربین تداخل اتفاق بیفتد. محل 
مورد اســتفادة دوربین را باید از نظــر ایجاد پارازیت و 

اختالل در کار سایر دستگاه ها مورد توجه قرار داد.

)MICROPHONE( 2-3-3-میکروفون
میکروفــون یا بــرد صدا برای انتقال صــدای محیط به 
مرکز کنترل مورد اســتفاده قرار می گیرد. ممکن است 
میکروفون روی دوربین باشد که در این صورت دوربین 
دارای خروجی صدا نیــز خواهد بود )مانند دوربین های 
مینــی و پین هل و برخــی از دوربین هــای صنعتی(
یــا به صورت جداگانه در محلــی از محیط نصب گردد. 
میکروفون هــای مجزا، همان طور که در شــکل 3-27  
نشــان داده شده است، دارای یک فیش خروجی صدا و 

یک فیش تغذیه هستند.

شکل 27-3 میکروفون 

 USB توجه : در بعضي دوربین ها کانکتور
و RS232 ,RS485 وجــود دارد و براي اتصال به 

کامپیوتر و شبکه به کار مي رود. 
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:)Power Supply( 3-3-3-منبع  تغذیه
بــرای تغذیة دوربین هاوســایر تجهیــزات ولتاژ ضعیف 
سیســتم معموالً از آداپتورهای DC استفاده می گردد. 
در انتخــاب منبع تغذیه باید ولتاژ کار و جریان مصرفی 
تجهیزات را در نظــر گرفت.هم چنین برای فواصل دور 
باید افت ولتاژ در طول مســیر را نیــز در انتخاب ولتاژ 
منبــع تغذیه لحاظ کــرد.در شــکل 28-3  نمونه های 

کوچکی از این منابع تغذیه را می بینید.

)Monitor( تصویر  دهندة  نمایش   -3-3-4
)TV (یا

تصاویر و صدای ارسال شده از دوربین به صورت سیگنال 
ویدئویي توســط یک تلویزیون یا مانیتور داراي ورودي 
تصویــر و صدا، دریافت و پخش مي شــود. مانیتورهای 
مورد استفاده دو سیستم های دوربین مداربسته در نوع 
LCD و CRT هســتند. شــکل 29-3 و 30-3  انواع 

مختلفی از این مانیتورها را نشان می دهد.

ورودي تصویر در پشت تلویزیون یا مانیتور ممکن است 
به صورت کانکتور BNC یا کانکتور ویدئویي AV یا

به صــورت ورودی) VGA/ RGB ( باشــد. هم چنین 
ورودي و خروجي صدا نیز در پشت مانیتور وجود دارد. 
در شــکل 31-3 اتصاالت پشــت یک مانیتور با ورودی 
 VGA و BNC و خروجی تصویر به صــورت کانکتور

نشان داده شده است :

LCD شکل 29-3 مانیتورهای

CRT شکل 30-3 مانیتورهای

شکل 3-31

شکل 3-28
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5-3-3-کابل ها و سیم های رابط
با توجــه به تجهیزات به کار رفته در سیســتم دوربین  

مدار بسته کابل های زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

1-5-3-3-کابل کواکسیال: 
معموالً خروجی های ویدئویی دوربین ها دارای امپدانس 
75 اهم و ولتاژ سیگنال یک ولت پیک تا پیک هستند.لذا 
برای انتقال سیگنال ویدئویی از کابل کواکسیال75 اهمی 
اســتفاده می شود. برای مســیر های تا 300 متر از کابل   
RG59 می توان اســتفاده کرد. برای مسافت های بیشتر 
از ایــن تا 600 متر از کابل RG11 اســتفاده می کنند. 
اســتفاده از کابل RG58 به دلیــل امپدانس 50 اهمی 
این کابل، برای سیســتم های دوربین مدار بسته توصیه 
نمی شــود .در شــکل34-3  کابل کواکسیال را مشاهده 

می کنید.

برای اتصال کابل کواکسیال به ورودی و خروجی تصویر 
در دوربین ها و ســایر دســتگاه ها، که معموالً به صورت 
BNC هستند، باید به سر آن فیش BNC وصل کرد. 
فیش های BNCدر ســه نوع لحیمی و پیچی و پرسی 
ســاخته شده اند. در شــکل 35-3   انواع این فیش ها و 

اتصال آن ها به کابل نشان داده شده است.

شکل  34 -3

الف( نوع لحیمی

ب(نوع پیچی

شکل 3-32

شکل 3-33

ج( نوع پرسی                             
شکل  3-35
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برای اتصال کابل کواکسیال به خروجی صدا در دوربین ها 
و ورودی صدا در ســایر دستگاه ها، که معموالً به صورت 
AV است، از فیشهای AV  استفاده می شود .فیش های 
AV در دو نوع لحیمی و پیچی ساخته شده اند. در شکل 
38 -3 نمونة  این فیش ها و اتصال آن ها به کابل نشــان 

داده شده است.

  AV به BNC در صورتــی که نیاز باشــد یک فیــش
تبدیل شــود، یا بالعکس ،از تبدیل هایــی که برای این 

منظور ساخته شده اند، استفاده شود.

2-5-3-3-کابل زوج به هم تابیده 
به جز کابل کواکسیال برای انتقال سیگنال ویدئویی، از 
کابل زوج به هم تابیده هم استفاده می شود. این کابل ها 
هنگام انتقال تصویر، نویز را انتقال نمی دهند و نسبت به 
کابل کواکسیال حجم کمتر و انعطاف بیشتری دارند.لذا 
استفاده از این کابل ها برای مسافت های طوالنی از کابل 
کواکسیال مناســب تر است. در صورتی که برای کنترل 
 RS485 پایه های متحــرک و لنزهااز پــورت ارتباطی
استفاده شــود اطالعات توســط این زوج به هم تابیده 
منتقل می شــود. محل اتصال این کابل ها به تجهیزات 
معموالً به صورت ترمینالی اســت. نمونة آن را در شکل   

41-3می بینید.

 BNC شکل 37-3 سیم رابط یک متری
آماده

شکل 3-38

AV  به BNC شکل 39-3 تبدیل

BNC به AV شکل 40-3 تبدیل

BNC شکل 36-3 دستگاه پرس

شکل41-3 کابل زوج به هم تابیده
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3-5-3-3-کابل کنترل

برای کنترل پایة متحرک یا ارســال سیگنال کنترلی به 
منظور تنظیمات تصویردر لنزهای متغیر، بســته به نوع 
تجهیزات، از کابل های چنــد زوج ولتاژ ضعیف بامقطع 
0/6 میلی متر مربع یا کابل زوج به هم تابیده اســتفاده 
می گــردد. این کابل هــا نیز به ترمینــال مربوطه روی 
دســتگاه وصل می شوند. شــکل 42-3 نمونه ای از این 

کابل ها را نشان می دهد.

در شــکل 43-3 محل اتصال کابل های مختلف به یک 
دستگاه ضبط کننده نشان داده شده است:

شکل 43-3 محل اتصال کابل های مختلف به یک دستگاه ضبط کنندة 
تغذیه وصل می شود.

4-5-3-3-کابل تغذیه

در انتخاب کابل تغذیه، باید موارد زیر را در نظر گرفت:
1-ولتاژ کار 

2- جریان مصرفی  
3- فاصلة منبع تغذیه تا دستگاه  مورد نظر

کابل های ولتاژضعیف با مقطع 0/6 میلی متر مربع برای 
یک دوربین تا فاصلة 50 متر مناسب اند و برای فواصل 

بیشــتر، با توجه به مقدار جریان مصرفی، باید از مقاطع 
باالتر) سیم نمرة 1/5 ( استفاده نمود. انتهای سیم تغذیه 
برای اتصال به دوربین یا میکروفون به فیش تغذیه وصل 
مي شــود. در شکل 44 -3 فیش تغذیه نشان داده شده 

است:

ممکن است بخواهیم از یک منبع تغذیه برای چند دوربین 
اســتفاده کنیم. در این صورت از تقسیم کننده هایی که 
نمونة آن ها در شکل 45-3 نشان داده شده است استفاده 

می کنیم.

شکل 45-3 تقسیم کنندة منبع تغذیة 1 به 4
برای سیســتم های دوربین مدار بســته سیم های رابط 
آماده ای در متراژهای 5 و 10و 20 متر عرضه می شوند 
که شامل سیم انتقال تصویر ، صدا و منبع تغذیه هستند.
نمونه های مختلفی از آن ها را در شکل 46-3   می بینید.

شکل 42-3 کابل های سه زوج

شکل 44-3   فیش تغذیه

شکل 46-3 سیمهای رابط آماده

کابل های
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف: خروجی ویدئویی انــواع دوربین ها را به ورودی 
تصویر یک دســتگاه تلویزیون وصــل نمایید و با تغییر 
تنظیمات پشت دوربین و تعویض لنز آن کیفیت تصویر 

ایجاد شده را مالحظه نمایید.

تجهیزات و ابزار مورد نیاز:

توجــه : اگــر از تلویزیــون مخصــوص دوربین           
مدار بسته ای استفاده می کنید که دارای ورودی 
تصویر BNC است و دوربین نیز دارای خروجی 
ویدیوئی BNC است، می توانید در آزمایش های  
زیر از ســیم رابط با فیش BNC استفاده کنید. 
در صورت اســتفاده از تلویزیــون معمولی ،ابتدا 
تبدیل BNC بــهAV را روی خروجی ویدیوئی 
دوربین جا بزنید. سپس برای انجام آزمایش ها از 

سیم رابط ویدئویی AV  استفاده نمایید.

مراحل اجرای کار 
الف( آزمایش دوربین پین هل 

1- مطابق شکل 47-3 خروجی تصویر )فیش زردرنگ ( و 
صدای دوربین )فیش سفید یا قرمز( را به تلویزیون وصل 

کنید.

شکل 3-47

2-منبع تغذیه را به دوربین پین هل وصل کنید .
3-تلویزیون را روشــن کنید وآن را روی کانال ویدئویی 

تنظیم نمایید.
4- بعد از مشاهدة تصویر، با چرخاندن دوربین به اطراف 
و رو بــه نور پنجره یا المپ، تغییرات تصویر را بررســی 

تعداد/مقدار تصویر تجهیزات

یک دستگاه تلویزیون

یک دستگاه دوربین پین هل

یک دستگاه دوربین صنعتی

یک دستگاه   دوربین دید در شب

هر کدام یک  عدد لنز  متغیر

هر کدام یک عدد لنز 8-4-2/5

یک دستگاه لنز اتو ایریز

یک حلقه سیم رابط دوربین مدار بسته

یک حلقه AV سیم رابط ویدئویی

دو عدد BNC  به AV تبدیل

منبع تغذیة  12 ولت  یک دستگاه

6کار عملي شماره1: انتقال تصویر چند نوع دوربین به تلویزیون و تنظیم آن 

کابل تصویر

کابل صدا
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کنید.
ب( آزمایش دوربین صنعتی

1- مطابق شکل  48-3 خروجی ویدیوئی دوربین را به  
ورودی ویدئویی تلویزیون وصل نمایید. 

شکل 3-48
2- در صورتی که دوربین خروجی صدا دارد فیش سفید 
یــا قرمز را نیز از یک طرف به دوربین واز طرف دیگر به 

ورودی صدای تلویزیون وصل کنید.
3- تلویزیون را روشــن کنیدو روی کانال ویدیوئی قرار 

دهید.
4- منبع تغذیه را به دوربین وصل کنید .

5- تصویر دریافت شــده را با  تنظیم لنز واضح و شفاف 
کنید.

6- با  نصب  لنز های 2/5-4-8 و لنز متغیر، روی دوربین 
زاویة دید را در در لنزهای مختلف بررسی  کنید.

7-کیفیت تصویر را با نصب لنز اتوایریز و قرار دادن کلید 
پشت دوربین روی حالت AL و تغییر دادن نور محیط 

دوربین  بررسی کنید.
8-کیفیــت تصویر را با تغییر تنظیمات پشــت دوربین 

بررسی کنید. 
ج ( آزمایش دوربین دید در شب

1-مطابق شــکل 49-3  منبع تغذیه را به دوربین دید 
در شــب و خروجی تصویر دوربین را به تلویزیون وصل 

کنید .

شکل 3-49
2- بــا قرار دادن وســیله ای روی دوربین، اطراف آن را 
کامــال تاریک کنید وعملکــرد المپ های مادون قرمز و 

کیفیت تصویر به دست آمده را بررسی کنید.

گزارش کار کاملی از نحوة کار و آزمایش دوربین ها تهیه 
نمایید.

)Camera Housing( 6-3-3-کاور  دوربین
دوربین هــا را براي حفاظــت در برابــر عوامل جّوي و 
مکانیکي در داخل یک محفظة فلزی یا پالستیکی قرار 
مي دهند. جلوي این محفظه داراي شیشــه شفاف است 
تا دوربین تصویر را از پشــت آن دریافت کند. اصطالحاً 
به این محفظه ها کاور یا کیس گفته مي شــود. بعضي از 
کاورها براي نصب در فضاي داخلي و بعضي براي نصب 
در فضاي بیروني  اختصاص دارند. در شکل50-3   انواع 

مختلفی از کاورها را می بینید.

شکل 50-3 کاور دوربین

 )Bracket -BASE -mount( 7-3-3-پایة دوربین
برای نصب کردن  دوربین، ابتدا آن را به طور مستقیم یا 
بعد از قــرار دادن داخل کاوربه پایه ای محکم می کنند، 
ســپس پایه را در محل مورد نظر نصب می کنند. جنس 
پایه معموالً فلزي وگاهي نیز پالستیکي است. با توجه به 
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نوع دوربین از پایة سقفي یا دیواري استفاده مي کنیم. 
انواع پایه ها 

الف ( پایه هاي ثابت: پایه های ثابت معموالً یک مفصل 
قابل حرکت دارند که بعد از تنظیم  منطقة دید دوربین، 
پیچ روی آن را محکم می کنند. انواع مختلف دوربین ها 
را می تــوان به این پایه ها وصل کرد.دوربین هاي میني و 
پین هل معمــوالً داراي یک پایةکوچک متصل به خود 

دوربین هستند و نیازی به پایه اضافی ندارند. 
در شکل 51-3 چند نوع پایة ثابت و دوربین های نصب 

شده روی این پایه ها را می بینید. 

 شکل 51-3 دوربین های نصب شده روی انواع پایه های ثابت

ب( پایه هاي قابل حرکت : در این پایه ها  امکان حرکت 
دادن دوربین در جهات مختلف توسط موتوري که روي 
پایه نصب شده وجود دارد. کنترل حرکت این نوع پایه ها 

به روش های زیر امکان پذیر است:
 )controller( 1- توسط دستگاه کنترولر

2- توسط دستگاه ضبط کننده 
3- توسط نرم افزار روی رایانه 

4- توسط ریموت کنترل 
پایه هاي قابل حرکتي که مي توانند فقط در جهت چپ و 
راست به صورت افقي حرکت کنند پن1 نامیده مي شوند 
و پایه هایي کــه مي توانند در جهت باال و پایین حرکت 
کنندتیلت2 نامیده مي شــوند. پایه هایي که مي توانند در 
چهار جهت چپ وراســت و باال و پایین حرکت کنند به 
پن- تیلت معروف انــد. تصاویر مربوط به انواع پایه های 
متحرک و دوربین های  نصب شده روی پایه پن تیلت را 

در شکل هاي 53-3 و 52-3 مشاهده مي نمایید.

شکل 52-3 پایه های پن

شکل 53-3  پایه های پن تیلت

)controller(  8-3-3-کنترل کننده
به وســیله یک کنترل کننده می توان دوربین ها و پایة 
گردان آن هــا را تک تک یا به صــورت گروهی کنترل 
نمود. بر روی کنتــرل کننده معموالً امکانات اصلی زیر 

وجود دارد:
1-شســتی های  ZOOM و IRISوFOCUS برای 

تنظیم تصویر دوربین
2-دســتة کنترل یا شســتی های باال و پایین و چپ و 

1-Pan
2-tilt



سیستم های دوربین مدار بسته

70

) PAN TILT (راست برای کنترل حرکت پایة پن تیلت
3-کلیدهای انتخاب دوربین مورد نظر برای تنظیم.

برای ارتبــاط کنترل کننــده با دوربین هــا و پایه های 
متحــرک در کنترل کننده هایی که در شــکل های زیر 
 RS485 می بینید، از ســیم جفت به هم تابیده و پورت
استفاده می شــود. بدیهی است که دوربین ها و پایه های 
گردان باید امکان کنترل شدن توسط سیستم ارتباطی 

RS485 را داشته باشند.

شکل 54-3 چند نوع کنترل کننده

در برخــی دیگــر ازکنترل کننده ها از کابل ســه زوج 
برای کنترل دوربین و پایه اســتفاده می شود. در ادامة 
قســمت های مختلف یک دســتگاه کنترل کننده، یک 
کانال از این نوع را بررســی خواهیم کرد.قســمت های 

مختلف این دستگاه در شکل 55-3 آورده شده است :

شکل   55-3    قسمت های مختلف جلو کنترل کننده

 در شــکل  56-3  نیز  پشــت دســتگاه ومحل اتصال 
ســیم های پایة متحــرک دوربین و ســیم های تنظیم 

تصویرو سوکت مخصوص آن نشان داده شده است.

شکل 56-3 قسمت های مختلف پشــت  کنترل کننده و سوکت 
اتصال

پین هــای IRIS , FOCUS,ZOOM,GNDبه لنز 
قابل تنظیمی که روی دوربین نصب شــده است وصل 
می شــوند. بقیة پین ها به همان سیمی از پایه پن تیلت 
وصل می شــوند که درپشــت کنترل کننده اشاره شده 

است. 
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف: یک دوربین صنعتــی دارای قابلیت زوم و ایریز 
متغیــر را روی پایة پن تیلــت نصب نمایید و با متصل 
کــردن پایــه و لنز بــه کنترل کننده، حرکــت پایه و 

تنظیمات لنز را بررسی کنید.
 تجهیزات و ابزار مورد نیاز:

مراحل اجرای کار 
مراحل زیر را با توجه به شکل 57-3 انجام دهید.

شکل 3-57
1-دوربیــن را روی پایة گردان پن تیلت نصب و محکم 

کنید.
2-ســیم های پایة گردان ولنز متغیر دوربین را به کابل 

پنج زوج وصل کنید.
3-طرف دیگر کابل پنج زوج را با دقت توســط سوکت 
مربوطه به پین های پشــت دستگاه کنترل کننده، وصل 

نمایید.
4-ســیم ارتباط ویدئویی را به خروجی تصویر دوربین و 

ورودی تلویزیون وصل کنید.
5-سیم تغذیة دوربین را وصل کنید.

6-تلویزیون را روشن کنید و آن را و روی کانال ویدئویی 
قرار دهید.

7-منبع تغذیة دوربین و کنترل کننده را روشن کنید.
8- به کمک کنترل کننده، حرکت پایه و تنظیمات زوم 

و ایریز و فوکوس را روی دوربین آزمایش کنید.
9-گزارشی از مراحل کار تهیه نمایید.

 

تعداد /مقدار تجهیزات

یکدستگاه تلویزیون

4 دستگاه دوربین صنعتی

یک دستگاه کنترل کنندة یک کانال

یک حلقه سیم رابط دروبین مدار بسته

یک حلقه AV سیم رابط ویدئویی

یک عدد AV به BNC  تبدیل

5 متر سیم پنج زوج

4 دستگاه منبع تغذیة  12 ولت

یک سری کامل ابزار سیم کشی

6کار عملی شماره2: نصب یک دوربین با کاور و لنز متغیر روی پایه پن تیلت 

کابل تصویر

کابل کنترل 5 زوج



سیستم های دوربین مدار بسته

72

)Switcher(  9-3-3-انتخاب کنندة تصویر
با توجه بــه محدود بودن تعــداد ورودي هاي ویدئویي 
تلویزیون یا مانیتور، اگر تعداد دوربین هاي نصب شــده 
در یک سیســتم دوربین مدار بسته زیاد باشد باید براي 
مشاهدة تصویر دوربین ها از دستگاهي استفاده کرد که 
تصویر و صــدای دوربین ها را یک به یک در طول زمان 
معینی پخش کند. وسیله اي که این کار را انجام مي دهد 
انتخاب کنندة تصویر یا سویچرنامیده مي شود. سویچرها 
نیز هم به صورت با ســیم و هم بي ســیم وجود دارند.  
به تعداد دوربین هایي که مي توان به ســویچر وصل کرد 
تعداد کانال سویچر مي گویند.سویچرها در تعداد کانال 
2 و4 و 6 و 8 ساخته شده اند .شکل   58-3 یک سویچر 

با امکان کنترل از راه دور را نشان می دهد.

شکل   3-58
در ادامه  یک سویچر با چهار کانال تصویر و صدا را مورد 
بررســی قرار می دهیم.در شــکل   59-3 قسمت های 

مختلف  جلوی سویچر نشان داده شده است.

شکل 59-3 قسمت های مختلف  جلوی  سویچر
همان گونه که مشــاهده می کنید این ســویچر دارای 

قسمت های زیر است :

● کلید روشن و خاموش برق ورودی
● نشانگرهاي LED براي هر دوربین 

● یک ولــوم تایمر ،که براي تنظیم  ســرعت تعویض 
تصویــر دوربین ها در حالت اتوماتیک به کار مي رود. این 

ولوم با عبارت speed مشخص مي شود .
● ولــوم تنظیم صدا، که با عبارت VOL نشــان داده 

شده است.
● کلیدهاي ســه حالته بــراي هر دوربیــن که داراي 

حالت هاي زیرند :
الف ( بای پس ) By pass( : اگر کلید دوربیني روي این 
حالت باشد، از نشان دادن تصویر آن دوربین خودداري 

مي شود.
ب ( اتوماتیک) Auto( : در این حالت تصاویر یکي پس 
از دیگري به طور خودکار در یک زمان معین نشان داده 
مي شــوند. ممکن است بر روي بعضي از سویچرها کلید 

ترتیب)seq( این کار را انجام دهد.
ج ( تصویر ثابت)Home( :تصویر دوربیني که کلید آن 
در این حالت است به طور ثابت روي تلویزیون یا مانیتور 

پخش مي شود.
با توجه به شکل 60-3 در پشت سویچرقسمت های  زیر 

وجود دارد :

شکل 60-3 قسمت های مختلف  پشت سویچر

● سیم تغذیة 220 ولت
● فیوز 

  AUDIO چهار کانال ورودی های صدا که با عبارت ●
مشخص شده است.
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  VIDEOچهــار کانال ورودی تصویر، کــه با عبارت●
مشخص شده است.

●خروجــی صدا وتصویــر برای اتصال بــه تلویزیون یا 

مانیتور، که با عبارتOUT  مشخص شده است.
نقشــة شــکل 61-3  طرز اتصاالت یک سویچر چهار 
کانال با صدا و تصویر را به دوربین ها و تلویزیون نشــان 

می دهد:            

FUSE

AC POWER

VIDEO OUTPUT

AUDIO OUTPUT

VIDEO 3 VIDEO 4VIDEO 2VIDEO 1

AUDIO 2AUDIO 1 AUDIO 3 AUDIO 4

شــکل 61-3 نحوة اتصاالت یک سویچر چهار کانال با 
صدا و تصویر به دوربین ها و تلویزیون

)QUAD( 10-3-3-کواد

واژة کواد بر گرفته از کلمة یک چهارم است و در سیستم 
دوربین مدار بســته به وسیله ای گفته می شود که برای 
نشــان دادن تصویــر چهارکانال با هم بــر روی صفحه 
تلویزیون یا مانیتورمورد استفاده قرار می گیرند. کواد در 
حالت اتوماتیک ابتدا تصویر کانال ها را یک به یک نشان 
می دهد. سپس صفحة نمایشگر را چهار قسمت می کند 
و تصویر چهار کانال را یک جا نشان می دهد. در صورتی 
که تعداد دوربین ها بیش از عدد باشد، بعد از نشان دادن 
4 تصویر اول کانال های 5 و6 و7 و 8 را نشــان می دهد 

و بعد تصویر این چهار کانال را یک جا نشان می دهد و 
همیــن طور الی آخر. مدت زمان نمایش تصویر کانال ها 
نیز قابل تنظیم است.نحوة اتصال دوربین ها و مانیتور به 
کواد نیز مانند سویچر اســت. تصویر دو نوع کواد را در 

زیر می بینید.

 شکل 62-3 انواع کواد
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اکنون به بررسی قسمت های مختلف یک کواد چهارکانال 
مــی پردازیم. تصویر زیر آداپتور تغذیه و ریموت کنترل 
و قسمت های مختلف جلوی دستگاه  را نشان می دهد.

1- نشان دهندة منوی دستگاه و تصویر چهارکانال با هم
2- ثابت کردن یک تصویر)FREEZE( و حالت اتوماتیک 

)AUTO(
3- بــزرگ کردن تصویر)ZOOM( و انتخاب حالت های 

)MODE(مختلف تصویر
4- پخش تصاویر ضبط شده و ورود اطالعات

5- تعیین کانال تصویر در حال پخش  و حرکت در بین 
گزینه های منو

در شکل   64-3 قســمت های مختلف  پشت  دستگاه 
را می بینید.

شکل   64-3 قسمت های مختلف پشت  کواد

1- ورودی تغذیة 12 ولت DC یک آمپر
2- چهار کانال ورودی تصویر 

3- ورودی و خروجی برای دستگاه ضبط ویدیو
4- خروجی تصویر برای مونیتور

شکل   63-3 قسمت های مختلف 
جلو کواد
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

 هدف: وصل 4 دستگاه دوربین  به یک دستگاه کواد چهار کانال و مشاهدة تصاویر آن ها در تلویزیون 

 تجهیزات و ابزار مورد نیاز

تعداد /مقدار تصویر تجهیزات

یک دستگاه تلویزیون

4 دستگاه
  

  دوربین

یک دستگاه کواد چهار کانال

4حلقه                 سیم رابط دروبین مدار بسته

یک حلقه                       AV سیم رابط ویدئویی

5 عدد                        AV به  BNC تبدیل

               منبع تغذیة  12 ولت 4 دستگاه

یک سری کامل ابزار سیم کشی

8 کار عملي شماره3: راه اندازی یک سیستم دوربین مدار بسته با دستگاه کواد  4چهار کانال
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مراحل اجرای کار 
1- مطابق شــکل65-3 خروجی تصویر دوربین ها را به 
ورودی های کواد وصل کنید.توجه داشته باشید دوربین 
بی سیم دارای گیرنده است و خروجی تصویر در گیرنده 

را باید به کواد وصل کرد.

2- خروجــی کواد را بــه ورودی تصویر تلویزیون وصل 

کنید.
3- تلویزیون را روشن کنید وآن را روی کانال ویدئویی 

قرار دهید.
4- تغذیة دوربین ها و کواد را وصل نمایید.

5- با اســتفاده از دگمه های روی دســتگاه و ریموت 
کنترل امکانات بیان شده در دفترچه راهنمای دستگاه 

را مورد بررسی و آزمایش قرار دهید.

شکل 3-65

) RECORDER ( 11-3-3-ضبط کنندة تصویر
برای ضبط تصاویر گرفته شده ، دوربین ها تصاویرخود 
را به ضبط کنندة ویدئویی می فرستند. ضبط کننده ها 
دردو نوع ویدئو کاست1 و دیجیتالی2 عرضه می شوند. در 
سال های اخیر به دلیل محدودیت حجم اطالعات ضبط 
شــده روی ویدئو کاست و هم چنین پایین آمدن قیمت 
دســتگاه های ضبط دیجیتالی ضبط کننده های ویدئو 

کاست از رده خارج شده اند.

ضبــط کننده های دیجیتالی نیــز در دو نوع به صورت 
دستگاه مستقل3 و کارتهای الکترونیکی4 که روی رایانه 

نصب می شوند ارائه شده اند.

1-11-3-3-ضبط کننده های دیجیتالی مستقل 
این دســتگاه ها دارای ورودی ها و خروجی های تصویر و 
صدا و امکاناتی برای ضبط و پخش تصاویرند و می توانند 
وظیفة دســتگاه سویچر و کواد را نیز انجام دهند. بعد از 

1 - VCR
2 -DVR( DIGITAL VIDEO RECORDER)
3 - STAND ALONE
4 - DVR CARD
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شکل 69-3  محل استفاده از دیسک سخت خارجی یا فلش

در ادامه ،قســمت های مختلف پانل جلوی یک دستگاه 
ضبط کنندة مستقل  را برای نمونه  توضیح می دهیم:

 1- المپ نشــانگر برق ) ســبز( و المپ نشانگر ضبط 
تصویر) قرمز(

2- محل اتصال ســیم چشمی گیرندة مادون قرمز برای 
ریموت کنترل

3- چشــمی دریافت کنندة مادون قرمز برای ارتباط با 
ریموت کنترل

4- کلید روشن و خاموش
5- ضبط کنندة دیسک سخت

6- کلید شروع ضبط
7- کلید ری ست کردن آالرم
8- بازبینی تصاویر ضبط شده

9- باز کردن منو
ENTER 10- کلیدهای جهت برای پایة گردان و

11- کلید اعداد
12-  کلید فانکشن )این کلید به همراه اعداد ،حالت های 
مختلف پخــش تصویر مانند تمام صفحه و ســویچر و 

وصل کردن دســتگاه به یک مانیتور و روشن کردن آن 
امکان دسترســی به تنظیمات دستگاه و اطالعات ضبط 

شده به یکی از روش های زیر وجود دارد:
1- توسط کلید هایی در جلوی دستگاه 

2- توسط یک ریموت کنترل 
3- توسط ماوس 

شــکل 66-3 نمونه هایی از این دســتگاه ها را نشان 
می دهند .

در ضبط کننده های دیجیتالی مستقل، تصاویر به صورت 
دیجیتالــی روی حافظة داخلی دســتگاه یا یک حافظة 
)DVD یا CD( خارجی مانند فلش یا دیسک فشرده
ضبط می شود. حافظه های داخلی همان دیسک سخت های 
مورد استفاده در رایانه هستند. تعداد دوربین ها و ظرفیت 
حافظة نصب شــده روی دستگاه و کیفیت انتخاب شده 
برای ضبط تصویر وســایر تنظیمات دســتگاه  در مدت 
زمانی که دســتگاه می تواند تصاویر را ذخیره کند تأثیر 
دارد. این زمان ممکن اســت از چنــد هفته تا چند ماه 
تغییر کند.  این زمان در بعضی از دســتگاه ها توســط 
خود دستگاه محاسبه و نشان داده می شود.شکل 3-67  
محل استفاده از دیسک سخت خارجی یا فلش و دیسک 

فشردةDVD را بر روی دستگاه ضبط نشان می دهد:

شکل 66-3 ضبط کننده های دیجیتالی مستقل

شکل 67-3 حافظة دیسک سخت برای ذخیرة تصاویر 

شکل 68-3 دیسک سخت  نصب شده در داخل دستگاه
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غیرآن هارا انتخاب می کند(
13- ورودی هــای USB برای مــاوس و صفحه کلید و 

فلش یا دیسک سخت خارجی
14- کلیدهای پخش تصاویر ضبط شده

15- کلید عالمت گذاری ابتدا و انتهای یک قســمت از 
تصویر برای گرفتن پشتیبان

16 – کلید ذخیرة تصویر در فلش یا دیســک ســخت 
خارجی یا دیسک فشرده

17- کلید حرکت اتوماتیک پایة گردان به چپ وراست )پن(

18- کلید تنظیم مکان اولیة پایة گردان 
19- کلید تنظیم سرعت حرکت پایة گردان

20- کلید تنظیم وضوح تصویر)فوکوس(
21- کلید تنظیم فاصله)زوم( 

شــکل 71-3  محل اتصال بعضی از تجهیزات جانبی را 
نشان می دهد.

شکل 70-3 قسمت های مختلف پانل جلوی یک دستگاه ضبط کننده مستقل

شکل 71-3 محل اتصال تجهیزات جانبی به دستگاه ضبط کننده
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شــکل 72-3 محل اتصاالت ســایر تجهیزات سیستم 
دوربین مدار بسته به پشت دستگاه را نشان می دهد.

شکل 72-3 محل اتصاالت تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته به پشت دستگاه ضبط کننده

شکل 73-3  شمای اتصاالت پشت یک دستگاه ضبط کننده
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در شــکل 74-3  صفحة اصلی نرم افزار این دســتگاه 
ضبط کننده را روی صفحة مانیتور مالحظه می کنید.

2-11-3-3-ضبط کننده های دیجیتالی قابل نصب 
روی رایانه

کارت های ضبط دیجیتالی روی برد اصلی1 رایانه نصب 
می شوند. این کارت ها دارای ورودی BNC برای اتصال 
دوربین ها  به تعداد 4 یا 8 کانال یا بیشتر و ورودی های 
صدا هستند و تصاویر دریافت شده را روی مانیتور رایانه 
نمایش می دهنــد. هم چنین می تــوان تصاویر را روی 
دیسک ســخت رایانه ذخیره کرد. در شکل هاي 3-75 
و 76-3 کارت هــای  ضبط تصویر دیجیتالی را مالحظه 

می کنید.

برای اســتفاده از یک کارت DVR نرم افزار مربوطه را 
از دیسک فشرده ای که همراه کارت ارائه می شود روی 
رایانه نصب می کنند. بعد از اجــرای نرم افزار، می توان 
کنترل هــا را از طریق رایانه انجام داد.در شــکل3-77 
صفحة اصلی چند نوع نرم افزار کارت ضبط را می بینید.

شکل 74-3 صفحة اصلی نرم افزار دستگاه ضبط کننده

1 - MOTHER BOARD

شکل 76-3کارت هاي ضبط با چهار کانال تصویر و یک کانال صدا

شکل 75-3 کارت هاي ضبط 4 و8 و16 کانال

شــکل 77-3 صفحــة اصلــی دو نوع نــرم افــزار کارت ضبط 
دیجیتالی
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هدف : وصل 4 دستگاه دوربین  به یک ضبط کنندة مستقل چهارکانال ، مشاهدة تصاویر آن ها  در تلویزیون و ضبط 
و بازبینی تصاویر .

 تجهیزات و ابزار مورد نیاز

تعداد /مقدار تصویر تجهیزات

یکدستگاه LCD مانیتور

4 دستگاه
  

دوربین

یک دستگاه میکروفون

یک دستگاه
ضبط کنندة مستقل چهار کانال با یک 

کانال صدا و حافظة دیسک سخت

4حلقه سیم رابط دوربین مدار بسته

یک حلقه AV سیم رابط ویدئویی

5 عدد AV به BNC تبدیل

4 دستگاه منبع تغذیة 12 ولت

یک سری کامل ابزار سیم کشی

8 کار عملي شمارة4: راه اندازی یک سیستم دوربین مدار بسته با دستگاه ضبط کنندة مستقل 
چهار کانال
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 مراحل اجرای کار 
1-مطابق شــکل78-3 به وسیلة ســیم رابط ویدئویی 
خروجی تصویــر دوربین ها را به ورودی های دســتگاه 

ضبط کننده وصل کنید.
VGA 2- خروجی دســتگاه ضبط کننــده را به پورت

مانیتور وصل کنید.
3- مانیتور را روشن نمایید.

4- تغذیة دوربین ها و دســتگاه ضبط کننده را وصل و 

روشن  نمایید.
5- با مطالعــة دفترچه راهنما، امکانات روی دســتگاه 

ضبط کننده را بررسی نمایید.
6- وارد منوی دســتگاه ضبط کننده شوید و تنظیمات 

قسمت های مختلف را انجام دهید. 
7- تصاویــر ضبط شــده را از روی تاریخ و زمان ضبط 

آن ها ،مورد بازبینی قرار دهید

شکل 3-78



83

ته
 بس

دار
ن م

ربی
 دو

ای
م ه

ست
سی

4-3-اصول طراحی ,نصب و سیم کشی 
سیستم های دوربین مدار بسته 

برای  طراحی یک سیســتم دوربین مدار بســته، باید 
مراحل زیر را طی کرد: 

1-4-3-بازدید از محل 

در صورتی که سیســتم در یک ســاختمان آماده نصب 
می شود  از محل بازدید به عمل می آید. در غیر این صورت 
باید نقشــة محل نصب را بــرای تعیین تجهیزات، مورد 

بررسی قرار داد. 

2-4-3-انتخاب نوع سیستم 

با توجه به این که یک سیســتم دوربین مدار بســته از 
ترکیــب انواع مختلف روش های انتقال اطالعات تصویر، 
کــه در ابتدای این فصل ذکر شــد، اســتفاده می کند، 
باید با برآورد تقریبی هزینه ها و توافق با مشــتری نوع 
سیســتم را تعیین کرد. از نظر هزینه می توان گفت که 
سیستم های باسیم کشی کابل کواکسیال کم هزینه ترند 
و سیســتم های شبکه و بی ســیم به ترتیب هزینه های 

باالتری دارند.

3-4-3-انتخاب دوربین و لنز 

 بر اساس وضعیت محیط از نظر تغییرات نور و زاویة دید 
مورد نیاز دوربین با لنز مناسب انتخاب می شود. این کار 
ممکن اســت از روی تجربه یا باکمک نرم افزارهایی که 

برای این منظور تهیه شده اند انجام شود .

4-4-3-انتخاب پایه و کیس 

بسته به دوربین انتخاب شــده در صورت نیاز از کیس 
مناســب برای فضای داخل یا محیط بیرون اســتفاده  

می گردد. بعــد از انتخاب کیس پایة مناســب انتخاب 
می شــود. در صورت نیاز به حرکــت دوربین در جهات 
مختلف، بایــد پایه پن یا پن تیلت مناســب را در نظر 

گرفت.

5-4-3-انتخاب دستگاه ضبط کننده 

بــا توجه به نوع سیســتم دوربین مدار بســته و تعداد 
دوربین ها و زمان درخواســتی مشتری  برای ضبط، نوع 
ضبط کننده )مستقل یا کارت ( و تعداد کانال وظرفیت 
حافظة داخلی دســتگاه ضبط کننده تعیین می شود. در 
صورت نیاز به ضبط صدا باید دستگاهی انتخاب شود که 

کانال )ورودی( صدا نیز داشته باشد. 

6-4-3-انتخاب دستگاه کنترل کننده

 اگرازپایة گردان قابل کنترل اســتفاده شــود و امکان 
کنترل پایه از طریق دســتگاه ضبــط یا نرم افزار کارت 
DVR وجود نداشــته باشــد، با توجه بــه نوع  کنترل 
) کابل ســه زوج یا RS485( از دســتگاه کنترل کنندة 

مستقل با تعداد کانال مناسب استفاده می شود.

7-4-3-تعیین منبع تغذیه 

 ولتاژ و جریان مناســب برای منبــع تغذیه، با توجه به 
جریان مصرفی و تعداد دوربین ها و سایر تجهیزاتی که از 
ولتاژ یک سان با دوربین ها استفاده می کنند)مانند بعضی 
از پایه های گردان و لنزهــای متغیر ( تعیین می گردد. 
البته، باید با در نظر گرفتن امکان توســعة سیســتم در 
آینــده، ظرفیت تغذیه را اضافه تر محاســبه کرد. منبع 
تغذیة دستگاه های ضبط کنندة مستقل همراه دستگاه 

ارائه می شود.  
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تجهیزات  قرارگیری  محــل  8-4-3-تعیین 
کنترلی

 اتــاق اصلی که باید تجهیزات کنترلی )مانند دســتگاه 
ضبط و کنترل کنندة پایه های گردان و مانیتورها و منبع 
تغذیه (در آنجا قرار گیرد بایداز روی نقشــه یااز طریق 

بازدید از محل تعیین گردد. 

9-4-3-ترسیم نقشه  

نقشــة مدار الکتریکی سیســتم با توجه بــه تجهیزات 
انتخاب شده رسم می شود.

10-4-3-تهیة لیست تجهیزات 

بعد از بررسی نقشه باید لیست دستگاه ها و قطعات مورد 
نیاز برای اجرای پروژه تعیین شود.

 با توجه به نوع سیســتم انتخاب شــده، در صورت نیاز 
سیم کشــی های الزم با ســیم های مناســب در داخل 
کانال هایا لوله های خرطومی پالستیکی یا فلزی )بسته 
به محیط نصب ( انجام می شود. برای کابل کشی روکار، 
کابل هادر داخل لولة خرطومی فلزی یا کانال پالستیکی 
قرار داده می شوند و در صورتی که در مراحل اولیة ساخت 
ساختمان، سیم کشــی دوربین مدار بسته نیز طراحی و 
اجرا گردد، کابل ها داخل لوله های پی وی سی)PVC( به 

صورت توکار قرار می گیرد.

5-3- نقشة مدار الکتریکی 
سیستم های دوربین مدار بسته:

 در شــکل 79-3  دیاگــرام کلی اتصــاالت یک نمونه 
سیستم دوربین مدار بسته به همراه چند دوربین، که به 
دستگاه ضبط کننده وصل شده است و بر روی مانیتور 

نمایش داده می شود وهمچنین تصاویر در فاصلة دورکه 
از طریق شبکه بر روی رایانه و تلفن همراه  قابل دریافت 

است،مالحظه می شود.

شــکل   79-3 دیاگرام کلی اتصاالت یک نمونه  سیستم دروبین 
مدار بسته
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1- قطعات به کاررفته در سیستم دوربین مدار بسته را 

نام ببرید. 
2- قسمت های مختلف دوربین را نام ببرید.

3- وظیفة CCD در دوربین چیست؟
4-کانکتورهای پشت دوربین را نام ببرید.

5- انواع لنزها را نام ببرید.
6- لنز زوم چگونه کار می کند؟

7-پایه های متحرک به چه روش هایی کنترل می شوند؟
8- امکانات یک کنترل کننده چیست؟

9- چند مورد از امکانات دســتگاه های ضبط کننده را  
بیان کنید.

10- در اســتفاده از دوربین ها چه نکاتی را باید رعایت 
کرد؟

11- نقشة سیســتم دوربین مدار بســته را روی پالن 
ساختمان مدرسة دو طبقة زیر طراحی و لیست تجهیزات 
الزم را تهیــه کنید. کابل های مختلف را روی نقشــه با 

رنگ های متفاوت نشان دهید.

عالئــم اختصاری در نقشــة مــدار الکتریکی 
سیستم های دوربین مدار بسته

برای ترسیم نقشة سیستم دوربین مداربسته روی پالن 
ساختمان می توان از عالئم زیر استفاده کرد:

عالمت اختصاريوسیله

دوربین به طور کلی

D/Nدوربین دید در شب

PINدوربین پین هل

IPدوربین شبکه

INDدوربین صنعتی

دوربین روی پایة ثابت

دوربین با کاور

میکروفون

منبع تغذیه

مانیتور

دوربین با پایة پن

دوربین با پایة پن – تیلت

دوربین با پایة پن – تیلت و لنز زوم

سویچر

کواد

ضبط کنندة مستقل

شکل 3-80
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پيش آزمون


