شكل  5ـ مشخصه فنی پریز آنتن

 2ـ  4ـ  4ـ 5ـ سیگنال سنج :سیگنال سنج قابلیت اندازه گیری دامنه مناسب
برای تصویر باكیفیت گیرنده تلویزیونی را اندازه می گیرد.
در شكل  6نمونه ای از یك دستگاه سیگنال سنج نشان داده شده است .برای آشنایی
بیشتر با عملكرد این دستگاه ها می توانید از فیلم های آموزشی كوتاه تهیه شده در
لوح فشرده ارائه شده استفاده كنید.

شكل  6ـ سیگنال سنج آنتن مركزی
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محاسبه و برآورد تجهیزات و نصب آنتن مركزی یك ساختمان سه طبقه ( 6واحدی)
آرایش اول

کار عملی 1

شكل  7ـ مدار كار عملی 1

هدف :محاسبه و برآورد تجهیزات و نصب آنتن مركزی یك ساختمان سه طبقه (6
واحدی) آرایش دوم

کار عملی 2

تذكر :برای محاسبه مقادیر افت قبل از پریز نیز در نظر گرفته می شود مثالً پریز A
مقدار افت  6dBاز تقسیم كننده عبوری مقدار  16dBافت خروجی در این پریز به
همراه دارد .مقدار سیگنال پریز  Cبرابر است با 2dB :افت مسیر عبوری10dB ،
تقسیم كننده عبوری و  6dBنیز در پریز رخ می دهد و در مجموع با بیشترین افت
 18dBافت دارد.
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شكل   8ـ مدار كار عملی 2

تحلیل و مقایسه كار عملی یك و دو :در جدول 1ـ  4با مقایسه مقادیر افت
سیگنال در دو آرایش كار عملی یك و كار عملی دو می توان نتایج زیر را به دست
آورد .طبقه اول كه بیشترین فاصله را با آنتن دارد از نظر مقایسه افت سیگنال
بررسی می شود .پریز  Eدر آرایش اول (كار عملی  13dB )1افت دارد ولی در كار
دوم این مقدار به  15dBافزایش یافته است .پریز  Fدر آرایش اول (كار عملی )1
 11dBافت دارد ولی در كار دوم این مقدار به  13dBافزایش یافته است.
جدول  1ـ 4مقایسه كار عملی  1و 2
پریز آنتن
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كار عملی ( 1آرایش اول) كار عملی( 2آرایش دوم)

A

16

15

B

14

13

C

18

15

D

16

13

E

13

15

F

11

13
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 4ـ  4ـ  6ـ  2ـ مدوالتور :به طور معمول یکی از درخواست های معمول توسط
مشتریان در هنگام نصب سیستم های حفاظتی دوربین مدار بسته ،اتصال این
تجهیزات به آنتن مرکزی برای رویت تصاویر دوربین های مدار بسته به طور جداگانه
در نمایشگرها و یا تلویزیون های هر واحد مسکونی می باشد .برای اتصال تجهیزات
دوربین مدار بسته به آنتن مرکزی از دستگاه مدوالتور استفاده می گردد .در واقع
مدوالتور دستگاهی برای انتقال تصاویر دوربین مدار بسته بر روی آنتن مرکزی
است .در شكل  9اتصال دستگاه مدوالتور به تلویزیون و دوربین مدار  بسته نشان
داده شده است.

شكل  9ـ اتصال مدوالتور

به طور كلی خروجی آنتن های تلویزیونی با خروجی دستگاه ضبط دی وی آر DVR

در سیستم های دوربین مدار بسته متفاوت می باشد لذا شما نمی توانید دستگاه
 DVRرا به صورت مستقیم به آنتن مرکزی متصل نمائید .برای اتصال دستگاه
 DVRبه آنتن مرکزی باید از دستگاه مدوالتور استفاده شود .خروجی  DVRكه
در نقش گیرنده (سرور) سیگنال های دوربین های آنالوگ مدار بسته از نوع دیجیتال
است .در شكل  10ارتباط آنتن مركزی و مدوالتور نشان داده شده است.
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شكل  10ـ ارتباط آنتن مركزی و مدوالتور

 2ـ  4ـ  4ـ  6ـ 1ـ عملكرد دستگاه مدوالتور :دستگاه مدوالتور در واقع یک نوع
تبدیل کننده خروجی دستگاه  DVRبه ورودی  VHFو  UHFمی باشد .این
تبدیل کننده امکان را فراهم می كند تا دستگاه  DVRبه آنتن مرکزی متصل شود.
با استفاده از این دستگاه امکان مدوالسیون سیگنال های صوت (به صورت مونو)،
تصویر ( ،VCD ،DVDدوربین های حفاظتی و )...و تبدیل به یک کانال در باندهای
 UHFو ترکیب با سایر کانال ها در باندهای فرکانسی  UHFمهیا می باشد .تنظیم
کانال خروجی توسط میکروسوییچ ها بر روی دستگاه نیز امکان پذیر می باشد.
برخی از این تبدیل کننده ها دارای خروجی های متعددی هستند که امکان اتصال
به خروجی های  VGAیا  HDMIرا هم به آنتن مرکزی فراهم می كنند .در شكل
زیر دو نمونه مدوالتور و اتصاالت آن نشان داده شده است (شكل .)11

شكل 11ـ دو نمونه دستگاه مدوالتور
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   2ـ  4ـ 5ـ طبقه بندی دستگاه  :DVRدستگاه های  DVRمعموالً از چند جنبه
طبقه بندی می شوند ولی مهم ترین جنبه های طبقه بندی آنها تعداد کانال های
تصویر  DVRو کیفیت ضبط  DVRاست (شكل .)12رایج ترین دستگاه های
 DVRاز نظر تعداد کانال تصویر  DVRهای زیر هستند:
دستگاه  DVR 04CHکانال :قابلیت نصب تا  4دوربین را دارد.
دستگاه  DVR 08CHکانال :قابلیت نصب تا  8دوربین را دارد
دستگاه  DVR 16CHکانال :قابلیت نصب تا  16دوربین را دارد.

شكل  12ـ DVR

 2ـ  4ـ 6ـ طریقه اتصال دستگاه  DVRبه دستگاه مدوالتور
اتصال دستگاه  DVRبه دستگاه مدوالتور کار پیچیده ای نیست به شرط آنکه به
روش کار مدوالتور و آمپلی فایر (تقویت کننده سیگنال های آنتن آنالوگ) تسلط
داشته باشید .برای این کار ابتدا باید کابل تصویر (خروجی  CVBSکه درپشت
دستگاه  DVRوجود دارد) را به قسمت  UHFدستگاه مدوالتور متصل كرد و
سپس نسبت به فرکانس های شبکه های تلویزیونی یک فرکانس به مدوالتور ارائه
كرد.
فرکانس های شبکه های تلویزیونی ایران به صورت ذیل می باشد.
شبکه دوم سیما :فرکانس ۵۴
		
شبکه قرآن :فرکانس ۶۰
شبکه سوم سیما :فرکانس ۴۷
		
شبکه خبر :فرکانس ۴۹
شبکه چهارم :فرکانس ۴۴
		
شبکه آموزش :فرکانس ۵۷
شبکه پنجم :فرکانس ۴۱
		
شبکه اول سیما :فرکانس 25
نیمه تجویزی :اتصال مدوالتور به آنتن مركزی

کار عملی 3
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تذكر :كارهای عملی نیمه تجویزی نباید شرایط موجود (زمان و عالقمندی بیشتر
هنرجویان) در هنرستان و امكانات می تواند قابلیت اجرایی داشته باشد ولی اجرای
آنها ضروری نیست.
در صورتی که دستگاه تقویت مرکزی دارای  UHFباشد ابتدا خروجی آنتن هوایی
را به آنتن  INدستگاه مدوالتور متصل نموده و سپس از خروجی  CVBSدستگاه
 DVRیک کابل به ( VIDEO INمعموالً زرد  رنگ است) وصل می شود .سپس
یک خروجی از آنتن ( (OUTبا کابل برای ورودی  UHFتقویت کننده آنتن مرکزی
گرفته می شود .پس از انجام این کارها بهتر است تنظیمات دستگاه مدوالتور را
روی  Cو بین عدد  ۶تا  ۱۸قرار داده شود .هرچه عدد باالتر باشد فرکانس قوی تری
در دسترس خواهد بود (شكل .)13

شكل  13ـ اتصال مدوالتور به DVR

اكنون اگر دستگاه آمپلی فایر (تقویت کننده آنتن مرکزی)  UHFنداشته باشد و
فقط خروجی  VHFداشته باشد همان مراحل قبل انجام و دنبال می شود و فقط
به جای خروجی  UHFاز خروجی  VHFبه مدوالتور وصل می شود و فرکانس نیز
بین  ۳۱عدد تا  ۳۶تنظیم می شود .پس از مشاهده تصاویر دوربین های مدار بسته
بر روی آنتن مرکزی ،برای باال بردن كیفیت تصاویر باید مقدار فرکانس کمی باال و
پایین برده شود تا بهترین نتیجه ممكن حاصل شود.
کار عملی 4
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نیمه تجویزی :اتصال دوربین مداربسته به آنتن مركزی

فصل دوم  :بررسي محتواي كتابدرسي

برای انجام این فعالیت نیاز به یك یا چند دوربین مدار بسته ،یك دستگاه ،DVR
یك مدوالتور ،میكسر سیگنال و سیستم آنتن مركزی است .برای انجام كار شبیه
مدار شكل  14كار عملی دنبال می شود.
نحوه اتصاالت فیش های مختلف برای این كار عملی به صورت شكل  15نشان داده
شده است:

شكل  14ـ اتصال دوربین و آنتن مركزی

شكل  15ـ اتصال مدوالتور به تلویزیون و دوربین مدار بسته

برای اتصال دوربین مدار بسته ،آنتن مركزی ،كنسول های بازی ،دوربین فیلم برداری
دستی به مدوالتور می توان از اتصاالت و فیش های آورده شده در شكل های  16تا
 18استفاده كرد.
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شكل 16

شكل 17

شكل 18
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یادداشت هنرآموز
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سیستمهای اعالم سرقت
هدف :نصب وراه اندازی چند نمونه سیستم اعالم سرقت متداول
حفاظت محیطی و فیزیکی همیشه یکی از بزرگ ترین دغدغه های بشر بوده و
هست و یکی از ابزار های کار آمد در این رابطه سیستم های اعالم سرقت می باشد .با
پیشرفت تکنولوژی این سیستم ها روز به روز پیچیده تر و کامل تر می شوند.

تعریف سیستم اعالم سرقت
این سیستم هرگونه ورود غیر قانونی به حریم خصوصی و تحت پوشش سیستم را
توسط بلندگو اعالم و توسط تلفن کننده به مالک اعالم می کند.
دستگاه اعالم سرقت شامل یک مدار الکترونیکی است که با ایجاد یک پل ارتباطی
بین تجهیزات تشخیص سرقت مانند چشمی های آشکار ساز حرکت ،مگنت در و
پنجره ،پدال ،سنسور شیشه و دیوار و چشمی های خطی با تجهیزات اعالم سرقت
مانند اسپیکر (بلندگوی خارجی) ،سیرن (بلندگوی داخلی) و تلفن کننده ،تشکیل
یک سیستم اعالم سرقت را می دهند.

قسمت های مختلف سیستم اعالم سرقت
 1تعریف سیستم اعالم سرقت
 2قسمت های مختلف سیستم اعالم سرقت
 3پنل مرکزی و اجزاء آن
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4
5
6
7
8
9

تلفن کننده ها
ریموت کنترل
انواع سنسور
انواع چشمی
تجهیزات جانبی
باطری و تغذیه اضطراری
اجزاء خروجی و اعالم
هشدار

بلندگوی خارجی
بلندگوی داخلی
تلفن کننده
رلۀ کنترل کننده المپ
و در

اجزاء ورودی و کنترل کننده
سیستم اعالم سرقت
اجزاء مرکزی و
تشخیصدهندهها
دستگاه مرکزی
چشمی ها
مگنت ها
سنسور ضربه
سنسور شیشه
سنسورهای حریق
چشمی های خطی
پدال و کلید

تلفن کننده
کیپد یا صفحه کلید
ریموت کنترل
باطری اضطراری
منبع تغذیه  12ولت

پنل مرکزی و اجزاء آن
مغز سیستم اعالم سرقت ،پنل مرکزی است و تمام تجهیزات با سیم به برد آن
متصل می شوند و تمام تجهیزات بی سیم بر روی آن معرفی می شوند .امکانات یک
سیستم به کیفیت دستگاه مرکزی وابسته است پس هنگام انتخاب دستگاه بایستی
به دقت عمل کرد .دستگاه مرکزی از قسمت های زیر تشکیل شده است:
 1قاب دستگاه
 2برد دستگاه
 3منبع تغذیه
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تلفن کننده ها
تلفن کننده ها شامل تلفن کننده ای خط ثابت و سیم کارتی می باشند .که یا
به صورت دستگاهی مجزا موجود می باشد ،یا به صورت ضمیمه روی دستگاه مرکزی
نصب است .که هر کدام مزایا و معایبی دارد مهم ترین مزیت سیستم مجزا عدم
اختالل کاری سیستم می باشد و مهم ترین مزیت سیستم یک پارچه سهولت نصب
و سیم کشی است.

سیم بندی تلفن کننده ها
ابتدا از  +و  -باطری تغذیۀ تلفن کننده را تامین می کنیم.
برای تحریک تلفن کننده از  +و یا  -سیرن بسته به مدل دستگاه استفاده می شود.
خط تلفن به ترمینال های تلفن کننده متصل می شود.
در تلفن کننده های سیم کارتی ،سیم کارت صفر و بدون رمز یا قفل را در جای
سیم کارت قرار می دهیم.
اتصاالت مربوط به خروجی ها را در تلفن کننده ها به ترمینال مشخص شده متصل
می کنیم.
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در سیستم های پیشرفته و برخی سیستم های داخلی سیم کارت روی برد اصلی
دستگاه نصب می شود و سیم کشی نیاز ندارد.

ریموت كنترل
ریموت کنترل های دزدگیر شامل انواع کد ثابت با آی سی کد ، EV1527
 PT2240 ،PT2262با فرکانس  315و یا  433مگا هرتز می باشد .همچنین
ریموت با کد متغیر هم هست که با استفاده از یک میکروچیپ پیشرفته و عدم
امکان رهگیری کد تولید شده است ،برای استفاده در بانک ها و مراکز مهم می باشد.
آی سی کد به کار رفته در این نوع ریموت  HCS300می باشد.

معرفی ریموت به برد دستگاه
در بیشتر دستگاه ها این کار بدین صورت است که ابتدا فیوز  AUXرا که مربوط
به تغذیه چشمی هاست خارج کرده ،سپس دکمه برنامه ریزی دستگاه با نام LRN
که روی برد دستگاه قرار دارد را فشار می دهیم و با فشار دادن دکمه باز ریموت ها
به صورت تک تک آنها را معرفی می کنیم؛ که معموالً با یک صدای بوق ،دستگاه
صحت کار را اعالم می کند .در برخی از سیستم ها نیز با وارد کردن کد مخصوص
معرفی ریموت این کار صورت می گیرد.
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دکمه برنامه ریزی
()LRN

فیوز تغذیه
()AUX

انواع سنسور تشخیص حرکت افراد
همان طور که از اسم آن پیداست این سنسور توانایی تشخیص حرکت افراد را دارد
و کاربرد اصلی آن بیشتر در روشنایی های خودکار و سیستم های اعالم سرقت
می باشد .اما تکنولوژی به کار رفته در این سنسورها خود به چند نوع تقسیم می شود:
 1مادون قرمز (PIR) Passive Infrared Red
 2امواج الکترومغناطیسی ()Microwave
 3فرا صوتی ( sonicـ )Ultra

مقایسه سنسورهای مادون قرمز و مایکروویو
 1سنسورهای  Micro Waveقابلیت ردیابی حرکات و اشیا مانند حرکت اتومبیل
را دارا میباشد.
 2حساسیت سنسورهای مایکروویو بیشتر از  Infraredبوده ،حرکت را سریع تر
تشخیص داده و وسعت فضای بیشتری رامورد کاوش قرار می دهد.
 3حساسیت عملکرد سنسورهای  Micro Waveتحت تأثیر دمای محیط قرار
نمیگیرد.
 4سنسورهای  Infraredصرفا توانایی تشخیص حرکت برمبنای دو پارامتر دمای
بدن و حرکت بدن را دارا می باشند .این سنسورها در دمای محیطی  37درجه
بهترین قابلیت عملکرد را دارا می باشند.
اگر دمای محیط بیشتر از دمای معمول بدن انسان یا  37درجه باشد ،برروی نحوه
عملکرد سنسورها تاثیر منفی گذاشته ،میزان حساسیت را کم کرده و برد مؤثر را
کاهش می دهد.
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 5اگر دمای محیطی زیاد باال نباشد ،استفاده از سنسورهای  Infraredمناسب
است ،اما اگر نیاز به سنسوری با برد باال ،زاویه دید گسترده و حساسیت زیاد دارید،
از سنسورهای  Micro Waveاستفاده نمایید.
انواع چشمی دزدگیر
چشمیها از نظر نوع اتصال به دو نوع سیمی و بدون سیم تقسیم می شوند.
چشمیها از نظر کاربرد به چشمی های فضای داخل ،چشمی های تشخیص حیوان
خانگی فضای داخل و چشمی های وزنی تقسیم می شوند؛ و از نظر میدان تحت
پوشش هم با زوایای  90تا  150درجه و سقفی  360درجه موجود هستند.

ترمینال های اتصال در چشمی ها
اتصاالت چشمی ها به تابلو مركزی با یك كابل سه زوج انجام می شود .یك زوج
برای تغذیه ( ،)+12Vیك زوج برای تمپر ( )Tamperو یك زوج برای كنتاكت
بسته چشمی ( )Alarmاستفاده می شود .تغذیه چشمی ها معموالً  6الی 12
ولت  dcمی باشد و دو ترمینال برای اتصال منبع تغذیه مشخص شده است این
ترمینال ها با عالمت  +و  -یا  GNDو  Vinو ....مشخص می شود .دو عدد ترمینال
نیز برای اتصال به دو سر كنتاكت بسته رلۀ روی برد موجود است كه با عبارت
 Alarmیا  Relayو یا  NCـ  comمشخص شده اند .توجه كنید كه این كنتاكت در
حالت عادی بسته است ( )NCو در صورت تحریك سنسور به صورت باز در می آید.
تمپر (دستكاری  :)Tamperاگر به هر دلیلی درپوش چشمی ها (حتی در زمان
غیر فعال بودن سیستم) باز شود از طریق میكروسوییچ تمپر ،فرمان آالرم به تابلو
مركزی صادر می شود.
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جامپر های تنظیمات چشمی
 1جامپر  :LEDکه با اتصال این جامپر  LEDچشمی با تحریک روشن و با خارج
کردن جامپر  LEDچشمی خاموش می ماند و در زمان تحریک روشن نمی شود.
 2جامپر تاخیر ( :)DELAYاین جامپر که در برخی چشمیها وجود دارد
مدت زمان بین دو تحریک متوالی را تعیین می کند .مث ً
ال در شکل زیر جامپر روی
کنتاکت  1و  2مدت زمان بین دو تحریک را  3ثانیه و جامپر بین  2و  3مدت زمان
تاخیر را به  30ثانیه تغییر می دهد.
 3جامپر  :NC.NOبا جابه جا کردن این جامپر کنتاکت رله از حالت باز به بسته
یا بالعکس تغییر می کند.
 4جامپر پالس :با جابه جا کردن این جامپر تعداد پالس دریافتی رله برای اعالم
تحریک را مشخص می کنیم که در چشمی زیر تحریک تک پالس و دو پالس وجود
دارد.
جامپر led

جامپر پاالس

جامپر تاخیر رله
جامپر کنتاکت رله

تذكر :هر چقدر تعداد چشمی ها در یك مسیر محدودتر باشد (حداكثر  10عدد)
عیب یابی سیستم آسان تر خواهد بود .اتصاالت چشمی و تامپر در حالت عادی بسته
بوده و با تغییر حالت باز خواهد شد.
روش صحیح اتصال چشمیها به پنل مرکزی
نکته :در سیم بندی چشمی ها ممکن است به اشتباه از سیم دو زوج استفاده شود
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که در این صورت اتصاالت تمپر حذف شده و یا از آن صرف نظر می شود که این
کار روش صحیح و استانداردی نیست چون کنتاکت تمپر برای حفاظت چشمی از
خطر دستکاری در زمان غیر فعال بودن سیستم است و بایستی به زون  24ساعته
متصل شود .گاهی اوقات نصاب به اشتباه این کنتاکت را با رله سری کرده و به زون
نرمال متصل می کند که در این روش هم از کار اصلی تمپر در زمان غیر فعال بودن
سیستم استفاده ای نشده است .در نتیجه حداقل تعداد زوج سیم مورد استفاده در
سیستم اعالم سرقت برای اتصال چشمیها سه زوج می باشد و اگر در کار عملی
شماره یک اتصال سیم دو زوج گفته شده فقط برای آشنایی با مفهوم رله و نحوۀ
اتصال آن می باشد و در جلسات بعدی بر نحوۀ سیم بندی استاندارد چشمیها با
سیم سه زوج تاکید شده و کار عملی به این صورت انجام می شود.
طبق شكل نشان داده شده اتصاالت چشمی و ...نشان داده شده است.

بهترین مکان برای نصب چشمی
در نصب چشمیها باید به نکات زیر توجه کرد:
 1برای پوشش حداکثری همیشه بایستی زاویۀ پوشش و ارتفاع نصب ذکر شده
در کاتالوگ رعایت شود.
 2در چشمیها زاویۀ دید به شکل کمان با زاویه  90تا  150درجه است ،پس
محل نصب ،هرچه به گوشۀ اتاق نزدیک تر باشد پوشش بیشتر است.
 3محل نصب بایستی تغییرات دمای شدید نداشته باشد یعنی نزدیک وسایل
سرمایش و گرمایش نباشد.
 4محل نصب در معرض نور مستقیم آفتاب یا منبع نورانی نباشد.
 5محل نصب تا حد امکان نزدیک تجهیزات برقی و مغناطیسی نباشد.
 6سیم چشمی از مسیر سیم برق عبور نکند.
 7تا حد امکان از زون های تفکیک شده استفاده شود.
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کاتالوگ چند نوع چشمی

چشمی های خطی
در برخی محیط ها طول فضای مورد نظر برای استفاده از چشمی زیاد است و تعداد
چشمیها زیاد می شود .در این مکان ها استفاده از چشمی های خطی به صرفه تر
است .ساختمان آن به شکلی است که در انواع مختلف با قابلیت پوشش خطی
در متراژ طول موجود است به طور مثال  50متری و  100متری .برای نصب آن
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کافی است یکی از چشمیها در ابتدای مسیر و دیگری در انتهای مسیر نصب شده
و به یکی از زون های دستگاه متصل می شود و فضای مابین دو چشمی در صورت
تحریک با حرکت و قطع مسیر اعالم سرقت می کند.
مشخصات این مدل
دارای زون  NCو NO
حداکثر فاصله تحت پوشش  100متر
دارای پوشش ضد UV
مقاوم در برابر رطوبت و آفتاب و باران
دارای IP55
تغذیه  10تا  24ولت DC
جریان مصرفی  65میلی آمپر
دارای سوئیچ تامپر در فرستنده و گیرنده
دمای کار کرد  25ـ تا +55
کیپد یا کلید کنترل
برخی از دستگاه های اعالم سرقت بر روی خود و یا به صورت مجزا دارای یک صفحه
کلید است که از آن برای فعال و غیرفعال کردن کنار دستگاه و گزارش گیری و
تنظیمات دستگاه استفاده می شود.

بلندگو خارجی و داخلی
بلندگوی خارجی یا اسپیکر با تن صدای باال و سایز بزرگتری که دارد معموالً داخل
یک جعبه در فضای بیرونی نصب می شود و دوسر سیم آن به سوکت  SPروی
برد متصل می شود .و بلندگوی داخلی یا سیرن با صدای زیر در فضای داخل کنار
دستگاه نصب می شود و دو سر سیم آن با رعایت جهت مثبت و منفی به سوکت
 SIRروی برد متصل می شود .در برخی مدل ها سیرن همراه صدا المپ فالشر هم
دارد که سیرن فالشر نام دارد .بلندگوی بی سیم هم برای مکان هایی که محدودیت
سیم کشی وجود دارد استفاده می شود.
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سیستم های پیچیده
تاکنون بیشتر در مورد سیستم های ساده صحبت شد ولی سیستم های پیچیده تری
هم در بازار موجود است .این سیستم ها از نظر کیفیت و امکانات اجرایی بسیار
توانمند بوده و قابلیت ارتقا و کوپل شدن با دیگر تجهیزات ایمنی ساختمان را دارا
می باشند.

مقایسه دو گروه
نوع ساده:

محاسن
بزرگ ترین حسن ارزانی آن است.
نصب آن بسیار ساده و آسان است.
قابلیت نصب سنسور سیمی و بیسیم.
قابلیت تعریف زون  24ساعته.
برای اماکن کوچک مناسب می باشد.
معایب
بزرگ ترین عیب درصد خطای باال.
منو و نصب ساده آن ایراداتی دارد.
درصد تعمیر و نگهداری باالیی دارند.
قابلیت گزارش دهی آن پایین است.
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نوع پیچیده:

محاسن
بزرگترین حسن درصد خطای پایین است.
قابلیت نصب سنسور سیمی و بی سیم.
بدون محدودیت زون برای افزایش آن.
قابلیت گزارشدهی کامل روی سیستم.
قابلیت تعریف مکانهای حفاظتی مجزا.
معایب
بزرگترین عیب قیمت باالی تمام شده.
منو و نصب پیچیده برای افراد غیرمتخصص.
پیچیدگی آن ممکن است مشکل ساز شود.
مارکهای معتبر و اصل در بازار کم است.
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نمونه تجهیزات پیشرفتۀ اعالم سرقت
با پیشرفت این تجهیزات امروزه در دنیا از تجهیزات مدرن که به صورت بیسیم و
یا تحت شبکه کار می کنند استفاده می شود که گاهی آنها را با تجهیزات مدار بسته
ترکیب کرده و با تشخیص حرکت ،شروع به فیلم برداری و حتی تماس و انتقال
تصویر محیط به صورت هم زمان بر روی تلفن همراه فرد استفاده کننده می کند.

مگنت درب و پنجره
به صورت سیمی و بی سیم موجود است.
شامل دو قسمت یکی مگنت ثابت و دیگری اهرم مغناطیسی است.
با باز شدن درب یا پنجره و جدا شدن دو قسمت از هم اعالم می کند.

سنسور تشخیص ضربه
با تشخیص صدا و ضربه اعالم می کند
انواع:
حساس به صدا
حساس به ضربه
سیمی و بی سیم
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اجزای جانبی دیگر
پدال اعالم سرقت
بیشتر در مغازه ها استفاده می شود.
دتکتور دود و حرارت
برای اعالم حریق استفاده می شود.
سنسور گاز و مونو اکسید کربن
برای اعالم نشتی گاز و مونو اکسید کربن

باطری شارژی
برای تغذیه دستگاه زمان قطع برق استفاده می شود.
در صورت نداشتن آالرم بسته به نوع باتری  7تا  15روز شارژ دارد.
در صورت اعالم آالرم ،بسته به تعداد و زمان آژیر شارژ خالی می شود.
انواع آن:
 4/5 AHـ 12V
 5 AHـ 12V
 7/2 AHـ 12V
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جدول عیب یابی سیستم اعالم سرقت
نوع عیب یا خطای سیستم علت بروز خطا و مشكل در سیستم روشاصالحورفعمشكلسیستم

آالرم خطا و به صدا درآمدن
آژیر هشدار بدون حضور فیزیكی
انسان در محیط

تابش یا انعكاس نور بر روی چشمی

مكان یا زاویه چشمی را تغییر
دهید

تغییر دمای ناگهانی محیط توسط
سیستم های گرمایشی و سرمایشی

مكان یا زاویه چشمی را تغییر
دهید

حضور جانوران كوچك در محیط

بستن كلید منافذ محیط تحت پوشش

ایراد و مشكل چشمی

تعویض چشمی

ایراد و مشكل باتری دستگاه

تعویض باتری شارژی

سوختن فیوز AUX

تعویض فیوز AUX
با اتصال كوتاه كردن مسیر و
چشمی ها محل خطا را پیدا و
اصالح می كنیم

اعالم آژیر هشدار بالفاصله پس
از فعال كردن دستگاه

قطع شدن مسیر سیم زون مربوطه

اعالم خطای زون مربوط به مگنت ها

فاصله گرفتن دو قسمت مگنت

نصب دو قسمت مگنت به موازات هم

اعالم هشدار دستگاه پس از قطع برق

اتمام عمر باتری دستگاه

تعویض باتری دستگاه

اعالم هشدار بدون صدای بلندگو قطعی مسیر بلندگو یا خرابی بلندگو
عدم تماس تلفن کننده خط ثابت
با افراد
عدم تماس تلفن کننده
سیم كارتی با افراد

قطعی خط تلفن
عدم تحریك تلفن کننده
ایراد سیم كارت یا اتمام شارژ
عدم تحریك تلفن کننده
خرابی ریموت

فعال نشدن دستگاه با ریموت

اتمام شارژ باتری ریموت
پاك شدن ریموت از حافظه دستگاه

تعویض بلندگوی دستگاه
بررسی و اصالح مسیر سیم تلفن
بررسی و اصالح مسیر تحریك
بررسی سیم كارت یا شارژ آن
بررسی و اصالح مسیر تحریك
تعمیر یا تعویض ریموت
تعویض باتری ریموت
معرفی مجدد ریموت به دستگاه
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عدم تحریك سنسورهای بی سیم

اتمام شارژ باتری سنسور

تعویض باتری سنسور

پاك شدن حافظه دستگاه

معرفی مجدد سنسور به دستگاه

اعالم خطای سنسورهای بی سیم وجود امواج مزاحم در محیط نصب

بهتر است از سنسور بی سیم در
این محیط ها استفاده نشود.

سیم كشی تلفن
هدف
هدف از این واحد یادگیری دستیابی به شایستگی سیم كشی تلفن در یك واحد
مسكونی است.
 2ـ  5ـ 1ـ كاربرد خط تلفن
همان طور كه در كتاب درسی اشاره شده است كاربرد سیستم های مخابراتی و تلفن
به عنوان یك بخش از این سیستم ها فقط برای مكالمه تنها نبوده و در بسیاری از
سیستم های تلفنی عالوه بر مكالمه از این سیستم برای ارتباطات الكترونیكی و
اینترنتی نیز استفاده می شود .در شكل  1نمونه ای از اتصاالت تجهیزات مختلف به
خط تلفن نشان داده شده است.

شكل  1ـ كاربرد های دیگر خط تلفن

هدف عمده این واحد یادگیری توانایی اتصاالت و سیم كشی تلفن در یك یا چند
واحد مسكونی است.
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 2ـ  5ـ  2ـ اجزا و تجهیزات سیم كشی تلفن
سیم تلفن

در واحد یادگیری كابل و اتصاالت آن ،سیم تلفن با  RG111و فیش مخصوص اتصال تلفن با
 RJ112معرفی شده است .سیم های مخابراتی تا  2زوج اصطالحاً سیم و در صورت
داشتن  4زوج به باال كابل مخابراتی نامیده می شود ضخامت این سیم ها  0/4تا
 0/6میلی متر است .رشته سیم های داخل كابل تلفن به صورت زوج های به هم
تابیده است این به هم تابیدگی زوج سیم ها باعث عدم نویزپذیری در سیم های
تلفن می شود.
تذكر :طبق آیین نامه مبحث  ،13یك رشته سیم هادی مخصوص اتصال زمین در
كابل ها زره دار نویل دار ضروری است.
تفاوت فیش تلفن و شبكه
در جدول  1ـ  5به تفاوت سیم كشی تلفن و شبكه رایانه ای اشاره شده است.
جدول  1ـ  5مقایسه فیش اتصال تلفن و شبكه رایانه
مقایسه دو نوع فیش
فیش تلفن RJ11

فیش تلفن RJ45

فقط به کابل تلفن  RG11متصل
می شود.

به کابل شبکه  RG45یا LANمتصل
می شود.

برای انتقال برق و دیتا استفاده می شود.

فقط برای انتقال دیتا استفاده می شود.

 4سیم به فیش متصل می شود.

 8سیم به فیش متصل می شود.

در این كار عملی هدف اتصال فیش مخصوص تلفن با استفاده از آچار شبكه یا دستگاه
پرس مخصوص شبكه و تلفن است.

کار عملی 1

نكته مهم :در این كار عملی بعد از روكشبرداری از كابل برابر بودن اندازه سرسیمها
است.
 RG: Radio Guideـ 1
 RJ: Rejectered Jackـ 2
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کار عملی 2

در این كار عملی هدف اتصال سرسیم مناسب (استفاده از پانچزن) به كابل تلفن برای
اتصال به پریز تلفن است.

 2ـ  5ـ 3ـ دستگاه پانچ زن تلفن و شبكه
ً
دستگاه پانچ زن برای اتصال سیم و كابل تلفن و شبكه رایانه ،مخصوصا در پریزهای
ترانكینگ و جعبه تلفن و ترمینال های كروز استفاده می شود (شكل .)2

شكل  2ـ اتصال سیم به ترمینال شبكه

اجزای مختلف دستگاه پانچ زن :دستگاه پانچ زن از قسمت های مختلفی مانند
پانچ زن ،قفل و قالب تشكیل شده است ،این اجزا در شكل  3دیده می شود.

شكل  3ـ اجزای مختلف دستگاه پانچ زن

نحوه عملكرد دستگاه پانچ زن :برای اتصال سیم و كابل به ترمینال مرتبط
بعد از روكش برداری ،سر دستگاه مطابق شكل  4روی سیم قرار گرفته به نحوی
كه سیم از وسط بازوهای قیچی پانچ زن عبور كند .بعد از وارد كردن نیرو به طور
عمودی روی دسته پانچ زن و ترمینال ،عالوه بر قرار گرفتن سیم در محل مورد نظر
سر اضافه سیم نیز قطع خواهد شد (شكل .)5
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شكل  4ـ عملكرد دستگاه پانچ زن

شكل  5ـ اتصال كامل سیم در ترمینال

اگر به هر دلیلی نیاز به خارج كردن سیم باشد با استفاده از قالب انتهای دستگاه
سیم از ترمینال خارج شده و سیم دیگر جایگزین می شود (شكل .)6

شكل  6ـ خارج كردن سیم از ترمینال شبكه

 2ـ  5ـ 4ـ نقشه خوانی
سیم كشی تلفن و آنتن تلویزیون معموالً به عنوان سیم كشی جریان ضعیف در
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یك پالن نشان داده می شود در نقشه های قدیمی پریز تلفن با عالمت و پریز
آنتن تلویزیون با عالمت نشان داده میشد ولی در نمونههای جدید هر دو
عالمت نشان داده میشود و در كنار آن عبارت  TPبرای تلفن و  TVبرای آنتن
تلویزیون استفاده میشود.
تذكر :نصب پریز تلفن به دلیل استفاده از تلفن سیار و قابل شارژ در كنار یك
پریز برق انجام می شود( .شكل  2و  )3در ضمن در سیم كشی تلفن ،كابل ،سیم
تلفن با سیم برق نباید در یك لوله قرار بگیرد این كار به دلیل عدم تداخل میدان
مغناطیسی جریان الكتریكی ناشی از سیم برق با كابل تلفن انجام می شود.

شكل 7ـ پالن پریز برق

شكل   8ـ پریز برق و تلفن در ترانكینگ

در این دو نقشه جانمایی پریز برق و تلفن و آنتن نشان داده شده است و نكته قابل
توجه برای هنرجویان جانمایی پریز تلفن با پریز برق مجاور یكدیگر است (شكل .)9
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شكل 9ـ جانمایی پریزهای برق و تلفن و شبكه رایانه
در این كار عملی از  6عدد پریز قابل نصب داخل ترانكینگ استفاده شده است در ضمن
به دلیل قرار گرفتن پریز برق در كنار تلفن از اتصال شكل  10به این منظور میتوان
استفاده كرد.

کار عملی 3

شكل  10ـ سیم كشی پریز تلفن و پریز برق با استفاده از ترانكینگ

دوربينهايمدار  بسته
هدف 1
هدف از اين واحد يادگيري دستيابي به شايستگي نصب ،سيم كشي و راه اندازي
انواع دوربين هاي مدار  بسته و مهارت در ضبط تصوير است.
هدف( 2نيمه تجويزي)
شايستگي در انتقال تصوير از طريق اينترنت و مهارت در استفاده از نرم افزار
جانمايي دوربين هاي مدار  بسته IP Video System Design Tool
2ـ  6ـ1ـ كاربرد دوربين
كارگاه ها و كارخانجات براي نظارت بر كنترل كيفيت و مديريت كارگران
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بانك ها ،فروشگاه هاي بزرگ
فروشگاه هاي طال و جواهر
كنترل ترافيك خيابان ها و چهار راه ها و ميادين شهر،كنترل تردد در جاده ها
كنترل تردد در سازمان ها ،ادارات ،ارگان ها و تأمين حراست آنها
2ـ  6ـ2ـ مدار بسته و باز
در اين سيستم از يك مدار  بسته شامل دوربين و نمايشگر استفاده شده است و
انتقال تصوير وابسته به تعداد دوربين ها است .در سيستم مدار بسته تصاوير در مدار
خاص و به نمايشگر خاص و محدودي منتقل مي شود .در سیستم مدار باز انتقال
تصوير و دريافت آن توسط گيرنده آزاد است مثل شبكه هاي مختلف تلويزيوني.
2ـ  6ـ3ـ دسته بندي انواع دوربين هاي مدار  بسته
دوربين هاي  CCDـ كيفيت تصوير بهتري دارند.
دوربين هاي  CMOSـ ارزان تر هستند.
2ـ  6ـ4ـ تغذيه دوربين ها
اغلب دوربين ها داراي تغذيه  12ولت 1 ،آمپر هستند.
  2ـ  6ـ 5ـ انواع دوربين
استفاده از دوربين ها به شرايط محيط بستگي دارد.
2ـ6ـ  5ـ1ـ دوربين ثابت يا دام ()DOME
كاربرد :محيط هاي مرطوب و غبار آلود ،محيط هاي اداري و بسته (شكل .)1

شكل 1ـ دوربين دام
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2ـ6ـ  5ـ2ـ دوربين ثابت ديد در شب
اين دوربین ها داراي محفظه عايق غبار و رطوبت بوده و داراي سنسور حساس
به نور مي باشند تا در صورت نزديكي شب يا نورافشان پروژكتور مادون قرمز
قابلیت تصويربرداري سياه و سفيد ممكن شود .قدرت نورپردازي ديد در شب اين
دوربين ها  5الي  6متر است (شكل .)2

شكل 2ـ دوربين ثابت

2ـ  6ـ   5ـ3ـ دوربين هاي قابل زوم و چرخش ()Speed Dome
اين دوربين ها براي تصويربرداري مدار  بسته بسيار قدرتمند است و در محيط هاي
باز و سالن هاي توليدي بزرگ نصب مي شود.
اين دوربين ها قابليت چرخش  360درجه افقي و  180درجه عمودي دارند و
قابليت بزرگ نمايي اپتيكال تصوير دارند.
قيمت اين دوربين ها نسبت به دوربين هاي ثابت بيشتر است (شكل .)3

شكل 3ـ دوربين قابل زوم و چرخش

2ـ  6ـ  6ـ معيار انتخاب دوربين
معيارهاي انتخاب دوربين هاي مدار  بسته شامل وضوح و حساسيت دوربين و
كيفيت تصويربرداري رنگي يا سياه و سفيد دوربين است.
حساسيت دوربين ،قابليت تشخيصي نورهاي مختلف براي دوربين بوده و قدرت
وضوح ميزان توانايي دوربين در نمايش جزئيات است.
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2ـ  6ـ  6ـ1ـ وضوح دوربين
وضوح دوربين كه ميزان توانايي دوربين در نشان دادن جزئيات است با  TVLتعريف
ميشود مث ً
ال دوربين  TVL420وضوح بيشتري نسبت به دوربين  TVL380دارد.
دوربين هايي كه براي خواندن پالك خودرو در حال حركت در نظر گرفته مي شوند
داراي وضوح بااليي هستند.
كيفيت تصوير در دوربين هاي  CMOSاز دوربين هاي  CCDپايين تر است.
هرچه حساسيت دوربين بيشتر باشد به نور كمتري نياز دارد (شكل .)4

شكل 4ـ دوربين تشخيص پالك خودرو

2ـ  6ـ  6ـ2ـ سطح نور
حداقل روشنايي الزم براي عملكرد دوربين معموالً برحسب لوكس ذكر مي شود.
حساسيت دوربين هاي پنهان پين هول ( )Pin holeمقدار  0/1لوكس است ولي
به طوركلي دوربين هاي مدار  بسته به نوري معادل يك لوكس براي تصوير مناسب
نياز دارند.
صفحه نمايش ( :)Monitorصفحه نمايش يك تلويزيون يا صفحه نمايش ديجيتال
است كه ورودي آنها متفاوت است.
ورودي صفحه نمايش  VGAيا آنالوگ مي باشد.
2ـ  6ـ7ـ تغذيه دوربين ها
در يك سيستم مدار بسته تغذيه دوربين ها مي تواند به دو صورت انجام گيرد.
تغذيه مركزي و تغذيه مجزا .هر يك از اين روش ها داراي مزايا و معايب خاص خود
هستند (شكل .)5
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شكل   5ـ تغذيه دوربين مستقل و مركزي

سيستم تغذيه مركزي اين امكان را به وجود مي آورد كه تغذيه همه دوربين ها از
يك محل كنترل شود .همچنين مي توان براي دوربين ها از يك  UPSاستفاده كرد.
عيب بزرگ آن اين است كه در صورت بروز عيب در منبع تغذيه همه دوربين ها از
كار مي افتند .همچنين در صورت بروز اتصالي ممكن است منبع تغذيه اصلي آسيب
ببيند و در اين صورت بايد هزينه بيشتري پرداخت .در چنين سيستمي همچنين
طول كابل كشي نيز افزايش مي يابد چرا كه بايد از هر دوربين يك سيم تغذيه هم
به منبع تغذيه (كه معموالً در محل نمايش تصاوير قرار دارد) برود (شكل .)6

شكل   6ـ تغذيه مركزي

در سيستم تغذيه مجزا براي هر يك از دوربين ها يك منبع تغذيه مجزا در نظر
گرفته مي شود .در اين حالت در صورت بروز مشكل تنها همان دوربين از مدار
خارج مي شود و يا يك منبع تغذيه آسيب مي بيند .عيب بزرگ چنين سيستمي
عدم امكان كنترل تغذيه دوربين ها از يك محل است.
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2ـ  6ـ   8ـ سوئيچر
سوئيچر اين امكان را به وجود مي آورد كه تصوير چند دوربين به طور مجزا بر روي
مانيتور قابل رؤيت باشد .سوئيچر همچنين مي توانست اين امكان را فراهم كند
تا صدا نيز از دوربين دريافت شود (البته در صورتي كه دوربين داراي ميكروفون
باشد) .يكي از معايب سوئیچر وقفه نمايش تصاوير در زمان عوض كردن تصوير
بود .در سيستم هاي قديمي تنها دوربيني كه در آن لحظه در حال نمايش بر روي
مانيتور بود روشن بود و بقيه دوربين ها خاموش مي ماندند (چون امكان ضبط همه
تصاوير با هم وجود نداشت) .بنابراين در زمان تغيير تصاوير مدتي طول مي كشيد
تا دوربيني كه تازه روشن شده بود تصوير درستي را ارائه دهد.
با اين حال اين سيستم بسيار ارزان بوده و نصب آن هيچ پيچيدگي نداشت (شكل .)7

شكل 7ـ سوئيچر

2ـ6ـ    9ـ ضبط تصوير
مرحله بعدي تكامل يك سيستم مدار  بسته امكان ضبط تصاوير است .در گذشته براي
ضبط تصاوير از يك  Video Recorderاستفاده ميشد كه بهطور مجزا به سوئیچر
وصل شده و تصاويري را كه بر روي مانيتور نمايش داده ميشد را ضبط ميكرد.
امروزه  DVRها و سيستم هاي  Stand Aloneاين امكان را فراهم مي كند كه
تمامي كنترل هاي مربوطه به اضافه امكان ضبط تصاوير با يك دستگاه به دست
آيد كه باعث كاهش نسبي هزينه ،پيچيدگي و حجم سيستم مدار بسته مي شود.
2ـ  6ـ    9ـ1ـ ايجاد تصوير CCD :در واقع مخفف Charged Coupled Device
است CCD .يك ابزار الكترونيكي محسوب مي شود كه از تعداد زيادي از ديودهاي

بسيار كوچك حساس به نور تشكيل شده است .هر ديود موجود بر روي چيپ
 CCDولتاژي را توليد مي كند كه دقيقاً با نوري كه دريافت مي كند نسبت مستقيم
دارد .ديودي كه در معرض نور قرار نگيرد ولتاژي توليد نخواهد كرد و اين عدم
وجود ولتاژ به عنوان رنگ سياه تلقي خواهد شد .مشابهاً بيشترين نور ،بيشترين
ولتاژ را توليد خواهد کرد و اين بيشترين ولتاژ به عنوان رنگ سفيد تلقي مي شود.
سطوح نور بين اين بيشترين و هيچ نيز تركيبات مختلفي از خاكستري و طوسي
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را تشكيل مي دهند .در دوربين هاي رنگي سيگنال هاي مربوط به رنگ ها نيز
همراه با ميزان نور دريافت مي شود .ميزان نوري كه يك چيپ  CCDمي تواند
دريافت كند بسيار محدود است ،بنابراين نور ورودي به چيپ  CCDبايد به وسيله
محدود كننده ها به مقداري خيلي كمتر از مقدار واقعي خود تقليل يابد (شكل .)8

شكل   8ـ دوربين مجهز به CCD

2ـ  6ـ10ـ دوربين تحت شبكه ()Camera IP
استفاده از دوربين هاي تحت شبكه به علت باال رفتن قابليت هاي آن نسبت به
گذشته روزبه روز در حال افزايش است بر خالف دوربين هاي آنالوگ كه وضوح
آنها با  TVLمعرفي مي شود .در دوربين هاي تحت شبكه وضوح با پيكسل معرفي
مي شود .دوربين هاي  2و  3مگاپيكسلي در شبكه رايج هستند كه تصاويري با
وضوح بيشتري نسبت به دوربين آنالوگ دارند .انواع ديگري از اين دوربين ها با
وضوح  16تا  20مگاپيكسل نيز وجود دارند كه تمام جزئيات را نشان مي دهند
(شكل.)9

شكل 9ـ دوربين تحت شبكه
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تغذيه بعضي از دوربين هاي تحت شبكه توسط كابل شبكه انجام شده و نيازي به
تغذيه مجزا ندارند .اين يك قابليت ويژه نسبت به دوربين هاي آنالوگ است .در
شكل  10مدار اتصال دوربين هاي مدار بسته به شبكه اينترنت و مشاهده تصاوير
از راه دور نشان داده شده است.

شكل 10ـ اتصال دوربين تحت شبكه به اينترنت

2ـ  6ـ11ـ كابل مخصوص دوربين مدار بسته
كابل هاي  Cat5داراي محدوديت مسافت تا  100متر است .براي تقويت ارسال
تصوير تا  200متر ،مي توان از تقويت كننده استفاده كرد (شكل .)11

شكل 11ـ كابل مخصوص دوربين

2ـ  6ـ12ـ :(Digital Video Recorder) DVR
مجموع تصاوير ضبط شده تشكيل يك تصوير متحرك مي دهد .يك تصوير عادي
سياه و سفيد (تك فام) 450 ،كيلو بايت فضا را اشغال می كند ولي در يك تصوير
رنگي اين حجم به  650كيلو بايت مي رسد (شكل.)12
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شكل 12ـ DVR

ضرورت فشرده سازي تصاوير و كم حجم كردن ها در ضبط تصوير بسيار مهم است.
در سيستم آنالوگ تصوير با تمامي اطالعات آن به صورت ساده ضبط مي شود .اين
كار در سيستم ديجيتال حافظه زيادي را اشغال مي كند .اگر زوايد تصوير حذف
شود ،ظرفيت آن بسيار كم مي شود.
 ، DVRدستگاهي است كه تصاوير آنالوگ را از دوربين دريافت و پس از تبديل
آن به اطالعات ديجيتال آنها را ضبط مي كند .معمولي ترين حافظه اين دستگاه ها
هارد ديسك معمولي نيست .اين دستگاه قابليت ضبط و ذخيره سازي تصاوير از
آنالوگ به ديجيتال را دارد.
در دستگاه  DVRقابليت اتصال به رايانه و انتقال تصاوير آن به رايانه وجود دارد.
2ـ  6ـ  12ـ  1ـ تقسيم بندي DVR
 DVRها به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:
Stand Alone 1
PC Based 2

 : Stand Aloneامكان ضبط و نمايش تصوير هر دو وجود دارد (شكل .)13

شكل 13ـ Stand Alone
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شكل 14ـ PC Based

2ـ  6ـ  12ـ2ـ مزايا و معايب   DVR
مزايا :دستگاه هاي  DVRتقريباً تمامي قابليت هاي گفته شده در مورد دستگاه هاي
قبلي مانند ضبط نمايش چند تصوير هم زمان ،آالرم ،تشخيص حركت 1و ...را دارا
مي باشند كه نصب سيستم مدار  بسته را بسيار آسان مي كند.
رزوليشن تصاوير ضبط شده نسبتاً باال است.
دسترسي به تصاوير با توجه به زمان و تاريخ ضبط به راحتي امكان پذير است.
پس از گرفتن كپي كيفيت تصاوير به هيچ وجه كاهش نمي يابد.
ظرفيت باالي ضبط تصاوير نياز به تعويض دائم نوار را از بين مي برد.
امكان ضبط تصاوير مدتي قبل از تشخيص حركت نيز وجود دارد.
اتصال آسان اين دستگاه به شبكه يا اينترنت ،امكان مشاهده تصاوير از راه دور را
فراهم مي آورد.
معايب :هزينه نسبتاً باال (البته ممكن است در ابتدا هزينه اين دستگاه باال به نظر
برسد اما قابليت هاي اين دستگاه نسبت به قيمت آن ،استفاده از اين دستگاه ها را
بسيار معقول كرده است).
2ـ  6ـ12ـ3ـ انتخاب  DVRبراي يك سيستم دوربين مدار بسته
براي انتخاب و تهيه يك دستگاه ضبط ديجيتال  DVRنكات زير اهميت دارد:
 1تعداد كانال هاي ورودي :بيشتر  DVRرا با توجه به تعداد كانال هاي ورودي
طبقه بندي مي كنند .تعداد كانال هاي ورودي معموالً  9 ،4 ،2 ،1و يا  16هستند.
بايد اشاره كرد كه پيدا كردن  DVRبا تعداد كانال هاي نامتعارف تقريباً كاري
غيرممكن است بنابراين در موقع نصب سيستم بايد به تعداد دوربين هاي نصب
شده توجه داشته باشيد و امكان افزايش تعداد دوربين ها در آينده ،نيز در نظر گرفته
شود .از همين رو معموالً  DVRرا طوري انتخاب مي كنند كه تعداد ورودي هاي آن
از تعداد دوربين هاي نصب شده بيشتر باشد.
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 2نوع نمايش تصاوير :از آنجايي كه  DVRها با توجه به تعداد كانال ها و مدل
آنها روش هاي مختلفي براي نمايش تصوير دارند در موقع انتخاب و نصب DVR
بايد به اين نكته توجه كرد DVR .هاي  4كاناله قابليت نمايش تصاوير يك ماتريس
دو در  دو را دارند DVR .هاي  9كاناله جدا از نمايش  4تصوير هم زمان مي توانند
 9تصوير هم زمان را نيز در يك ماتريس  3در  3نمايش دهند .در صورتي كه قصد
داريد از يك  DVRيك كاناله براي نمايش و ضبط تصوير چند دوربين استفاده
كنيد بايد از يك سوئيچر ،كواد يا مولتي پلكسر نيز در كنار آن استفاده كنيد.
 3مدت زمان ضبط :اين پارامتر بيشتر به ظرفيت هارد ديسك یا هارد ديسك هاي
نصب شده در  DVRوابسته است .بيشتر  DVRها اين امكان را دارند كه پس از
پر شدن ظرفيت هارد بر روي داده هاي اوليه بازنويسي كنند .همچنين مي توان
 DVRرا به نحوي تنظيم كرد كه پس از پر شدن هارد ديسك به شما براي تعويض
آن اخطار دهد.
يكي از نكات مهم در مورد  DVRها فرمت ذخيره سازي تصوير در آنها است كه
مي تواند نقش مهمي در افزايش كيفيت تصاوير ضبط شده و كاهش ظرفيت آنها
داشته باشد .نكته مهم ديگر در زمان تنظيم  DVRتوجه به ميزان كيفيت مطلوب
با توجه به كاربرد دوربين هاست .در بيشتر  DVRها مي توان كيفيت تصوير و تعداد
فريم های تصوير را براي هر دوربين مشخص كرد.
 4بيشترين تعداد فريم :اين پارامتر بيشترين تعداد فريم هايي را كه DVR
مي تواند در يك ثانيه ضبط كند نمايش مي دهد .در  VCRهاي قديمي ،تعداد
فريم هاي تصوير بايد محدود مي شد تا مدت ضبط تصاوير افزايش يابد .اما DVR

برای شما اين امكان را فراهم مي كند با توجه به مدت دلخواه ،ضبط تعداد فريمهاي
تصوير انتخاب شود.
معموالً براي مكان هايي مانند ورودي ها و يا محل هاي كم اهميت تعداد فريم هاي
تصوير را تا  1فريم در ثانيه كاهش مي دهند .براي مشاهده جزئيات بيشتر براي
مثال در حالتي كه برداشتن اجسام قابل تشخيص باشد بايد از تعداد فريم هاي باال
استفاده كرد .بيشتر  DVRهاي معمولي  25فريم در ثانيه هستند و  DVRهاي با
تعداد فريم هاي باال براي ضبط مانند  50تا  100فريم ،تنها در كاربرد هاي خاص
مورد استفاده قرار مي گيرند.
در موقع انتخاب  DVRبه اين نكته بايد توجه داشت كه تعداد فريم هاي  DVRدر
حالت  PALدر نظر گرفته شود .برخي  DVRها  25فريم در ثانيه را براي استاندارد
 NTSCو  18فريم در ثانيه براي  PALپشتيباني مي كنند.
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 5موشن دتكشن (تشخيص حركت) :به طور كلي در بيشتر موارد نيازي نخواهد
بود كه تمامي تصاوير دريافتي ضبط شود .سيستم موشن دتكشن كمك مي كند تا
تنها تصاويري را كه در آنها حركت وجود داشته ضبط شود .اين قابليت در بيشتر
 DVRها وجود دارد ،همچنين ممكن است  DVRاين قابليت را ايجاد كند تا تنها
محل خاصي به عنوان محل حساس به حركت انتخاب شود .از نكات مهم ديگر در
رابطه با سيستم موشن دتكشن تنظيم ميزان حساسيت سيستم با توجه به كاربرد
خاص آن است ،هرچه حساسيت سيستم پايين تر باشد حجم حركت بيشتري براي
فعال كردن سيستم نياز خواهد بود .از نكات مهم ديگر در زمينه تنظيمات موشن
دتكشن زمان هاي قبل و بعد از تشخيص حركت است DVR .اين امكان را ايجاد
مي كند تا ضبط تصاوير تا چند ثانيه قبل از تشخيص حركت و تا چند ثانيه بعد از
تشخيص حركت انجام شود.
سيستم موشن دتكشن تقريباً مانند دتكتورهاي تشخيص حركتي كه به عنوان
دزدگير مورد استفاده قرار مي گيرند عمل مي كند .در صورتي كه  DVRامكان
استفاده از سيستم را فراهم نكرد مي توان از دتكتورهاي  PIRاستفاده كرد .البته
انجام اين كار نيازمند سيم كشي جداگانه و هزينه بر است.
 6مشاهده و تنظيم از راه دور :در صورتي كه  DVRواسط هاي  RS232يا
 RS485را داشته باشد امكان اتصال  DVRبه رايانه ايجاد خواهد شد و مي توان
 DVRرا با استفاده از نرم افزاري كه در رايانه نصب شده است ،تنظيم كرده و
تصاوير را مشاهده و ضبط كرد .براي اتصال به  LANبه يك سرور نياز است تا
بتوان از طريق شبكه به تصاوير دوربين ها دسترسي داشت.
2ـ  6ـ12ـ4ـ ضبط ساده تصاوير مدار بسته
الف)  VCRخانگي ( :)Domestic VCRساده ترين و ارزان ترين راه براي ضبط
تصاوير گرفته شده به وسيله دوربين ها استفاده از  VCRهاي خانگي است .اين
دستگاه ها معموالً امكان ضبط  8ساعت تصوير را ايجاد مي كنند كه البته مي توان
با استفاده از سيستم كنترل ضبط تصاوير تنها تصاوير داراي حركت را ضبط كرد.
معايب :بيشتر  VCRهاي خانگي داراي زمان  Take upنسبتاً بااليي هستند.
(زمان  Take upبه تأخير دستگاه بين گرفتن دستور ضبط و شروع ضبط گفته
مي شود).
در صورتي كه از  VCRبراي ضبط تصاوير تلويزيون استفاده مي شود ،در صورت
انتخاب دوربين به عنوان ورودي قادر به ضبط تصاوير ديگري مانند تصاوير تلويزيون
نخواهيد بود (شكل .)15
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شكل 15ـ VCR

مزايا :بسيار كم هزينه است و اين هزينه كم اين امكان را فراهم مي كند تا از يك
 VCRجداگانه براي ضبط تصاوير دوربين ها استفاده كرد.
با اين حال استفاده از  VCRدر سيستم هاي مدار بسته حرفه اي كامالً منسوخ شده
است اما براي يك سيستم ساده خانگي مي تواند انتخاب خوبي باشد.
ب) سوئيچر ،كواد و مالتي پلكسر :بيشتر سيستمهاي مدار بسته از چندين دوربين
تشكيل شدهاند و اين نياز وجود دارد كه تصاوير همه دوربينها مشاهده يا ضبط شود.
بهترين راه براي اين كار استفاده از دستگاههايي مانند سوئيچر ،كواد (كواد اسپليتر) و
مالتي پلكسر است .انتخاب دستگاه مناسب با توجه به كاربرد موردنظر شما نيازمند
داشتن اطالعات درباره همه اين دستگاههاست .در ادامه به بيان برخي از مزايا و معايب
هر كدام از اين دستگاهها پرداخته شده است.
سوئيچر ()Switcher

سوئيچر دستگاهي است كه مي توان به وسيله آن تصاوير دوربين هاي متفاوت را
به طور نوبتي بر روي مانيتور نمايش داد .خروجي نمايش داده شده را همچنين
مي توان ضبط نيز كرد .براي ضبط تصاوير مي توان از يك  VCRاستفاده كرد.
بايد توجه داشت كه تصاوير ضبط شده به وسيله سوئيچرها  timeـ Realهستند
و ميتوانند داراي كيفيت بااليي باشند .از اين رو هنوز نيز از افراد حرفه اي ترجيح
مي دهند از سوئیچر استفاده كنند و مي توان گفت قابليت ضبط   timeـ  Realدر
سوئيچر باعث شده كه تا حدودي محدوديت سوئيچر در ضبط تنها يك تصوير در
نظر گرفته نشود.
به طور كلي استفاده از سوئيچر در سيستم هايي توصيه مي شود كه نبايد هزينه
نصب آنها باال باشد.
مزايا :ساده ،ارزان ،تصاوير  timeـ  Realو با كيفيت
معايب :در لحظه تنها مي تواند يك تصوير يك دوربين را ضبط كند.
95

كواد ()Quad Splitter
كواد دستگاهي است كه از قابليت نمايش چهار تصوير هم زمان بر روي مانيتور
برخوردار است .از اين دستگاه ها زماني استفاده مي شود كه نياز به نمايش
چندين (حداكثر چهار) تصوير بر روي مانيتور باشد .اين دستگاه ها نيز مانند
سوئيچر تنها مي توانند تصوير نمايش داده شده بر روي مانيتور را نمايش دهند.
مزايا :ساده ،قابليت نمايش چند تصوير يك دوربين يا چهار دوربين را در اندازه
يك چهارم تصوير ضبط كند.
مالتي پلكسر ()Multiplexer
مالتي پلكسر دستگاهي است كه امكان ضبط چند تصوير را در اندازه كامل و
به صورت هم زمان فراهم مي كند .اين دستگاه همچنين امكانات نظارتي بيشتري
را در مقايسه با كواد و سوئيچر فراهم مي كند .اين دستگاه ها مي توانند چندين
تصوير را به طور هم زمان نشان دهند و از انعطاف پذيري بااليي براي به وجود آوردن
روش هاي مختلف نظارتي برخوردارند.

شكل 16ـ مالتي پلكسر
سؤال

چه زماني بايد از مالتي پلكسر استفاده كرد؟

جواب :به طور كلي از مالتي پلكسر بيشتر در سيستم هاي مدار بسته پيچيده تر كه
نياز به سيستم نظارتي سطح بااليي دارند يا در مواردي كه نياز به ضبط تمامي
تصاوير دوربين ها به طور هم زمان وجود داشته باشد استفاده مي كنند.
مزايا :ضبط همه تصاوير دوربين ها به طور هم زمان ،امكان فراهم آوري سيستم
نظارتي پيچيده تر ،امكان مشاهده مناطق بزرگ با استفاده از نمايش چند تصوير از
دوربين های مختلف را فراهم مي كند.
معايب :عدم ضبط تصاوير به صورت  timeـ  ،Realافزايش قيمت كلي سيستم
نصب شده از معايب آن است.
در مالتي پلكسر عدم توانايي هر دو دستگاه كواد و سوئيچر در عدم ضبط چند
تصوير هم زمان حذف شده است اما بايد به اين نكته توجه داشت كه تصاوير
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فرستاده شده از دوربين به طور غيرهم زمان به مالتي پلكسر مي رسند .اين تصاوير
مي توانند مستقيماً در  VCRذخيره شوند چون اين دستگاه تنها قابليت ذخيره
يك تصوير در هر لحظه را دارد .بنابراين مالتي پلكسر تصاوير دوربين هاي مختلف
را به نوبت در حافظه  VCRذخيره مي كند .در اين حالت اين دستگاه مي تواند تا
 50تصوير از دوربين هاي متفاوت را در يك ثانيه ذخيره كند و در زمان بازكردن
فايل هاي تصويري نيز مالتي پلكسر تصاوير مربوط به يك دوربين را به طور منظم
نمايش مي دهد.
2ـ  6ـ13ـ سيم كشي سيستم مدار بسته
سيم كشي :سيم كشي مهم ترين قسمت نصب دوربين هاي مدار  بسته است .براي
سيم كشي در قسمت هاي مختلف به برنامه ريزي نياز است به طوري كه كمترين
مقدار سيم مصرف شود و همچنين طول سيم ها از حد استاندارد فراتر نرود چون
موجب تضعيف سيگنال هاي تصوير خواهد شد .هرگز سيم هاي انتقال دهنده
سيگنال هاي ويدئويي را از كنار سيم هاي جريان باالي برق عبور نداده و حداقل
فاصله  12سانتي متر در اين مواقع رعايت شود .طول كابل هر دوربين نبايد از 400
متر بيشتر شود همچنين سعي شود از كابل هاي كيفيت باال براي انتقال تصاوير
استفاده كرد (شكل .)17

اتصال به ورودی
ویدئو دیویآر

اتصال به منبع
تغذیه

اتصال به ورودی اتصال به خروجی
ویدئو دوربین
تغذیه دوربین

شكل 17ـ كابل تغذيه و ارسال تصوير

سعي مي شود در موقع نصب دوربين هميشه مقداري سيم اضافي در محل نصب
دوربين براي جابه جايي هاي احتمالي باقي بماند .سيم و كابل برق را تا نزديك
دوربين برده و براي هر دوربين از يك آداپتور جداگانه استفاده شود و يا مي توان
كل دوربين ها را با يك آداپتور مركزي تغذيه كرد .تغذيه هر دوربين از يك محل
جداگانه امكان نصب  UPSمجزا براي دوربين ها را در آينده منتفي خواهد كرد.
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جاي گذاري دوربين ها
جاي گذاري دوربين بيشتر مربوط به نصب پايه و پيچ كردن آن به ديوار يا سقف
مي شود .در موقع نصب رول پالك دوربين به ديوار يا سقف توجه شود كه دوربين
كام ً
ال محكم در جاي خود قرار مي گيرد و در صورتي كه پيچ و رول پالك هاي خود
دوربين كوچك باشد از اندازه بزرگ تري استفاده شود.
در موقع مشخص كردن محل سوراخ كاري به جهت دوربين توجه شود .در مورد
دوربين هايي كه تغذيه  DCدارند بايد به پالريته ورودي دوربين توجه شود .براي
اتصال سيم تصوير دوربين ها بايد از فيش  BNCاستفاده كرد.
پس از وصل  BNCاين قابليت وجود دارد تا تصوير دوربين ها را بررسي كند (البته
اگر مراحل قبلي به خوبي انجام شده باشد).
2ـ  6ـ14ـ آموزش نرم افزار Ip Video System Design Tool

قبل از نصب يك سيستم در يك محيط شبيه سازي شده ،سيستم پياده سازي شود.
مي توان به نتايج مفيدي به شرح زير دست يافت:
 1بررسي نتيجه نهايي كار
 2شرايط و اتفاقات پيش بيني نشده
 3تأثير پارامترهاي مختلف در عملكرد سيستم
در نصب سيستمهاي دوربين مدار بسته نيز اين كار با استفاده از نرمافزار
 Design Tool Ip Video Systemانجام مي شود.
مهم ترین عواملي كه هنگام نصب دوربین هاي مدار بسته بايد به آنها توجه كرد به
شرح زير است:
طراحی مناسب و جانمایی دوربین های مدار بسته
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انتخاب لنز مناسب
انتخاب دوربین مناسب و با كيفيت
نصابان سیستم های مدار بسته معموالً تمام این کارها را به صورت تجربی و تخميني
برآورد كرده و انجام می دهند ،یعنی نصاب دوربین به محل مورد نظر رفته و پس از
بازدید محل نصب دوربین ها و اندازه لنزها را تعیین می کند .گاهي ممكن است در
اثر بدسلیقگی و یا اشتباهات کوچک ،سيستم اجرا شده با تصورات مورد نظر تطابق
پیدا نکند یا در محلی که ضرورتي به دوربین بیشتر نبوده ،دوربين نصب شده است
و يا در محل مهم دیگري از دوربین کمتری استفاده شود.
استفاده از نرمافزار طراحی نقشه دوربین مدار بسته Ip Video System Design Tool
بهراحتی کلیه مراحل گفته شده در باال را بهصورت مجازی انجام ميدهد و درصد خطا
را تا حدود زيادي كم می کند ،با وجود این نرمافزار قادر خواهيد بود محل مناسب نصب
دوربین را پیدا کرده ،لنز مناسب دوربینها را انتخاب کرده ،حافظه ذخيره مناسب مورد
نیاز برای ذخیرهسازی را پيدا كرده و مدت زمان ذخیرهشده بر روی حافظه مورد نظر را
محاسبه و برآورد كرد.
در ضمن این نرم افزار قابل استفاده برای انواع دوربین های مدار بسته مانند
دوربین های مدار بسته تحت شبکه  Ip Cameraو دوربین های مدار بسته آنالوگ
می باشد.
کار كردن با نرمافزار طراحی سیستم دوربین مدار  بسته Ip Video System Design Tool
عالوه بر اینکه کام ً
ال ساده است ،تقریباً دارای امکانات کافی است و قابليت طراحي سیستم
مدار بسته محل مورد نظر را ارائه ميكند .در نسخههای جدید این نرمافزار زبان فارسی هم
گنجانده شده و کار کردن با آن را راحتتر نموده است.
مشاهده سه بعدی نقشه از طریق دوربین ها
تصاویری از محیط این نرم افزار در زیر مشاهده می شود.
مشاهده زاویه قرارگرفتن دوربین
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مشاهده زوایای دوربین بر روی نقشه

نسخه جدید این نرم افزار
نرم افزار  CCTV Design Toolبرای طراحی سیستم های نظارت تصویری به کار
می رود .با توجه به محبوبیت این نرم افزار میان طراحان و نصابان سیستم های
مدار  بسته ،نسخه جدید این نرم افزار  Ip Video System Design Toolنام دارد.
اين نسخه از نرم افزار برای پشتیبانی از دوربین های  IPجدید طراحی شده که هم
از دوربین های آنالوگ و هم از دوربین های  IPپشتیبانی می کند.
با استفاده از این نرم افزار طراح سیستم مدار  بسته می تواند مراحل طراحی را به
سادگي دنبال كند و احتمال اشتباهات طراحی را از بین ببرد .طراح ،نقشه ساختمان
را داخل نرم افزار بارگذاری می کند و سپس فضاي موجود داخل ساختمان مثل
دیوارها و دوربین ها و ...را ایجاد می کند تا یک مدل سه بعدی واقعي از محیط
به دست آید.
این نرم افزار همچنین می تواند اندازه آرشیو ویدئویی و پهنای باند شبکه مورد نیاز
برای دوربین  IPرا تخمین بزند.
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طراحان سیستم های مدار  بسته از این نرم افزار برای سرعت بخشیدن به مراحل
طراحی ،تسهیل مستندسازی و حداقل کردن احتمال خطاها استفاده می کنند.
این نرم افزار در پیدا کردن بهترین موقعیت ها برای دوربین مدار  بسته ،محاسبه
میدان دید ،زاویه دید و فاصله کانونی لنزها بسيار مفيد است .این نرم افزار مخصوص
کسانی است که می خواهند سیستم مدار     بسته بی نقصی را ایجاد کنند اما برای
محاسبه توابع مثلثات وقت ندارند.
مزایای استفاده از این نرم افزار
محاسبه دقیق میدان دید و زاویه دید دوربین مدار     بسته
به دست آوردن فاصله کانونی لنز دوربین های ناشناس در چند ثانیه
نشان دادن محيط شبيه سازي شده بعد از نصب دوربين به مشتری
ذخیره سازی پروژه با استفاده از قابلیت ذخیره ،بارگذاری و دسترسی داشتن به
تمام محاسبات قبلی
وارد کردن نقشه های ساختمان ،امکان وارد کردن طراحی های با فرمت  JPGو
 BMPاز نرم افزارهای  Autocad ،Visio ،corelorو Photoshop
نمایش دقت دوربین برای نظارت ،تشخیص ،شناسایی و هویت یابی
پشتیبانی از پالک خودرو برای يك خودروی آزمایشی
استفاده از اشيای آزمایشی جدید و انسان ها
فراخواني انواع جدید دیوارها شامل دیوار ضخیم ،دیوار نازک و دیوار نقاشی شده.
حاالت تجسم زون دوربین به صورت « »Pixel /footو «»Pixel /m
سرعت بخشيدن به روند شبيه سازي محيط مورد نظر به نحوي كه می توان بیش
از  150دوربین را بدون کند شدن روند فعاليت مدیریت کرد.
نسخه هاي ديگر نرم افزار
شرکت سازنده این نرم افزار  JVSGاعالم کرده است راه اندازی نسخه جدید آن
یعنی نسخه شماره  7طراحي را بسیار ساده تر می کند و کمک می کند ابزار تصویر
مدرنی برای طراحی سریع و کارآمد سیستم های مدار بسته آنالوگ و  IPدر اختیار
متخصصان این رشته قرار گیرد.
چند نمونه از تعداد زیادی از ویژگی های موجود در نسخه جدید این نرم افزار که
شرکت سازنده آن معرفی کرده به شرح زير است:
 1پیدا کردن بهترین موقعیت براي دوربین
 2دریافت تصویر دوربین مدار بسته از نظر زمینه دید دوربین و زاویه دید.
 3کاهش فرایند خسته کننده انتخاب لنز و محاسبه فاصله کانونی در کمتر از
یک ثانیه.
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 4برآورد پهنای باند شبکه مورد نیاز برای سیستم های تصویری  IPبا تعداد
نامحدودی از دوربین های شبکه و سرور های ویدئویی.
 5محاسبه فضای ذخیره سازی  HDDو نوع حافظه ذخيره سازي (هارد ديسك)
مورد نیاز
 6وارد کردن عکس های پس زمینه با فرمت  JPEGو BMP
 7پياده سازي مدل های 3بعدی بر روی نقشه
 8امكان پياده سازي نقشه های اتوکد در این نسخه
 9صدور محاسبات ،نقشه ها و عکس های 3بعدی به  Word ،Excel ،Visioو یا
به نرم افزار های دیگر

 10براي محاسبه پهنای باند و فضای ذخیره سازی برای وضوح بهتر دوربین مي توان
با توجه به روش های فشرده سازی برای حالت های زیر برنامه ریزی کرد:
 H.264 ، JPEGو 4 ،   JPEG2000ـ.MPEG
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 11امکان وارد کردن پوشه پالن دو بعدی و سه بعدی به نرم افزار

2ـ  6ـ  15ـ راهنمای نصب گام به گام نرم افزار
براي نصب اين نرم افزار مطابق مراحل زير نصب انجام مي شود:
 1در نسخه جدید از منوی تنظیمات ،سپس زبان برنامه با انتخاب زبان فارسی
مانند شکل زیر منوی برنامه فارسی می شود.
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 2با تغییر نقاط قرمز ،زرد و سبز بهترین محل ،زاویه و نحوه قرارگیری دوربین
برای رسیدن به تصویر مطلوب انتخاب می شود.

 3هنگام نمایش سه بعدی ،سطح پوشش دوربین با کلیک راست روی زمینه از
منوی زیر انتخاب می شود.

 4در نسخه جدید با منوی فارسی همان طور که در شکل باال مشاهده می شود
با کلیک راست بر روی پوشه سه بعدی تصویر دوربین ،با استفاده از گزینه های در
دسترس تصویر ذخیره ،کپی و یا ارسال مي شود.
 5در طراحی دو بعدی با استفاده از گزینه وسط که در منوی فارسی با طرح
مکان معرفی شده می توان با انتخاب  Textپوشه متنی به تصویر اضافه کرد و یا با
انتخاب گزینۀ  stairsانواع پله را به تصویر اضافه کرد و با انتخاب  fenceانواع نرده
را به شکل اضافه کرد .از این منو می توان انواع دیوار آجری ،اشیای مثل جعبه ،و
یا اشخاص سه بعدی و همچنین درخت و ماشین و غیره به تصویر اضافه کرد که
نمونه هایی از آن در شکل صفحۀ بعد ديده مي شود.
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 6وارد کردن پوشه انواع فرمت  ،pdfعکس ،پالن اتوکد اعم از دو بعدی و سه بعدی
را می توان به نرم افزار فراخواني کرد.
 7هنگام خروجی گرفتن از نرم افزار می توان با انتخاب گزينه  printمستقیماً
فرمان پرينت به چاپگر داد و یا با انتخاب  save asاز فایل خروجی عکس pdf ،و
یا خروجی نرم افزار را انتخاب کرد.

طراحی بر روی فایل اتوکد
برای جانمايي دوربین ها بر روی فایل اتوکد ابتدا نرم افزار را اجرا کرده سپس از
قسمت منوی طرح مکان با کلیک راست بر روی زمینه ،تصویر مورد نظر را از منوی
زمینه گزینه بارگذاری تصوير ،بارگذاري كرد.
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سپس از منوی باز شده نوع و محل فایل مورد نظر را انتخاب و به عنوان زمینه
فراخوانی می شود.

در ادامه فایل اتوکد زمینه تصویر قرار گرفته و با قرار دادن دوربین ها بر روی فایل
هم زمان تصویر دوربین به صورت سه بعدی ديده مي شود .در اين مرحله تنظیمات
دوربین به ترتیب گفته شده در قسمت قبل انجام می گیرد.

محاسبه لنز
در این بخش در مورد رعایت اصول فاصله کانونی و میدان دید قبل از نصب دوربین
به روش محاسبه واقعی توضیح مختصر داده شده است.
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فاصله کانونی
هنگامی که اشعه های نور از طریق یک لنز محدب (شکل لنز نشان داده شده در
صفحۀ قبل) عبور مي كند .عبور آنها تمایل به هم گرایی در یک نقطه در فاصله
پیش از لنز دارد .این فاصله بین لنز و نقطه ای که آنها متمرکز می شوند به عنوان
فاصله کانونی شناخته می شود (با نماد مشخص  Fدر شکل).
در مورد یک دوربین مدار     بسته ،اشعه عبوری از لنز در یک نقطه که در آن سنسور
قرار داده شده است ،متمرکز می شود.
ترکیبی از فاصله کانونی لنز و اندازه سنسور ،میدان دید دوربین های مدار بسته را
تعیین می کند ،هر چه میدان دید گسترده تر باشد ،فاصله کانونی کوتاه تر بوده و
هرچه ميدان ديد محدودتر باشد فاصله كانوني بلندتر است .بدون استفاده از نرم افزار
محاسبه این فاصله و در نتیجه نوع لنز نیازمند محاسبات زیادی بود ولی اکنون با
کمک این نرم افزار به سادگی امکان انتخاب لنز مناسب به وجود آمده است.
میدان دید ()Field Of View
در زبان روزمره میدان دید ،به اختصار  FOVگفته می شود FOV .محدوده اي
است که از طریق هر ابزار نوری ،برای چشم انسان یا یک لنز قابل مشاهده است.
این تعریف را می توان در اصطالح دوربین مدار بسته کاربردی به عنوان عرض یا
ارتفاع از یک صحنه تعریف كرد FOV .از نگاه دوربین های امنیتی بستگی به
عواملي نظير فرمت سنسور ،فاصله کانونی یک لنز و فاصله از اشیاء دارد.
پس از یادگیری اصول اولیه فاصله کانونی ،مي توان تنظيم فاصله کانونی با استفاده
از نرم افزار را محاسبه و دنبال كرد.
با استفاده از كليد تغيير وضعيت طراحی و نصب دوربین ميتوان لنز دوربین،
فاصله کانونی و میدان دید را برای پیدا کردن بهترین موقعیت دوربین در نظر گرفت.
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برای محاسبه میدان دید یا فاصله کانونی لنز دوربین های مدار بسته ،نیاز به
دانستن برخی از پارامترهای نصب و راه اندازی است که باید این پارامترها برای
نرم افزار تعیین شود:
گزینه های میدان دید (مربوط به کادر سبز رنگ)
در محيط نرم افزار در جداول سمت راست صفحه نمايش مي توان پارامترهاي زير
را تعيين كرد:
فاصله از دوربین :حداکثر فاصله دوربین از منطقه هدف بر حسب متر
ارتفاع :ارتفاع مورد نظر در فاصله تعریف شده که معموالً  2متر است (بر اساس
میانگین قد انسان)
عرض :پهنای مشخص شده برای دید با ارتفاع  2متر
حد پایین :در این کادر با تعیین حد پایین ،قسمت پایین تصویر کوتاه تر می شود.
در سمت چپ صفحه نمايش نرم افزار (جدول سمت چپ) مي توان پارامترهاي زير
را تعيين كرد:
 1ارتفاع نصب دوربین :با توجه به نوع دوربین و مکان مورد نظر متغیر است.
 2نوع سنسور دوربین :با توجه به مشخصات دوربین ،نوع سنسور CCD
 ، CMOSبا فرمت های مختلف 1/3ـ 1/4و… می باشد که در کادر قالب حسگر
تصویر عدد مورد نظر انتخاب شود.
ً
 3فاصله کانونی :برای دوربین های لنز فیکس معموال  3/6و برای لنز متغیر با
توجه به نوع لنز می توان در رنج مورد نظر آن را تغییر داد و تغییرات در کادر تصویر
مشاهده می شود.
حساسیت :این پارامتر هم در مشخصات لنز دوربین در کاتالوگ يا بروشور موجود است.
همۀ موارد گفته شده در باال را در نقشه اتوکد هم میتوان تکرار کرد .فقط به جای
تصویر زمینه همانطور که گفته شد یک فایل اتوکد فراخوانی کرده و جایگزین میشود.
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میدان دید و کیفیت تصاویر دوربین ها در نرم افزار
پس از مشخص شدن حساسیت دوربین در جداول سمت چپ نرم افزار تصویر
دوربین نصب شده و میدان دید آن در نرم افزار مانند شکل زیر به نمایش
در  می آید .در این شکل رنگ های میدان دید تقسیم بندی شده که این رنگ ها در
واقع نمایش دهنده وضوح میدان دید در فواصل مختلف می باشد .تقسیم بندی اين
رنگ ها به شرح زیر است.
قرمز :منطقهای که در آن وضوح خطی برای شناسایی پرسنل کافی و کامل است.
زرد :منطقه ای که در آن یک اپراتور دوربین مدار بسته می تواند یک چهره آشنا
را تشخیص دهد.
سبز :منطقهای که در آن امکان تشخیص حضور یک انسان بدون شناسایی امکان
دارد.
آبی :منطقه ای که در آن وضوح خطی تنها برای نظارت کافی است و نه شناسایی.
در مثال زیر وضوح نواحی مختلف بر حسب پیکسل بر متر مشاهده می شود.

با توجه به موارد گفته شده مي توان تجسم منطقه دوربین را با استفاده از
منو /تنظیمات  /مصور کردن تصویر دوربین و یا با کلید میانبر  F5فراخوانی کرد .در
شکل صفحۀ بعد با انتخاب نوع منطقه که هر کدام با رنگ خاصی مشخص شده
کیفیت تشخیص چهره و پالک خوانی را در فواصل مورد نظر به شکل دقیق تری و
با تصویر نمونه در نرم افزار مي توان به دست آورد.
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اگر نتایج به دست آمده در آزمايش صفحۀ قبل خواسته های مورد نياز را برآورده
نکرد ،بايد از دوربین با کیفیت تصویربرداري بهتري استفاده کرد؛ برای نمونه در
مثال زير کیفیت تصویر دوربین در یک حالت ،برای دو کیفیت مختلف تعریف شده
است تا تفاوت وضوح تصاویر در نواحی مختلف روی نرم افزار مشاهده شود.
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کیفیت 1.3 mp

در هر مرحله میزان تحت پوشش و کیفیت آن در کادر پایین نرم افزار مشاهده
می شود.
در منوی طرح مکان مي توان با انتخاب هر کدام از گزینه های زیر موارد ذکر شده
در هر منو را بر روی صفحه یا زمینه فراخوانی کرد.
از منوی مکعب می توان انواع مکعب ،استوانه ،نرده ،متن و یا نقشه اتوکد را بر روی
زمینه فراخوانی كرد.

از منوی آدمک نيز مي توان انواع آدمک ،درخت و وسایل نقلیه به محیط زمینه
فراخوانی نمود.
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منوی دیوار قابليت فراخواني انواع دیوار آجری ،دیوار رنگ شده ،تصویر ،شیشه  پنجره،
راهرو و درب را در محیط نرم افزار دارد.

تعیین فضای مورد نیاز برای ذخیره تصاویر و پهنای باند شبکه برای انتقال تصویر

تعیین میزان فضای مورد نیاز برای ذخیره تصاویر و انتخاب هارد و نیز محاسبه
میزان پهنای باند شبکه برای انتقال تصاویر تحت شبکه در قسمت منوی پهنای
باند شبکه  /فضای ذخیره مانند تصویر صفحۀ بعد محاسبه می شود.
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در تصویر باال در قسمت حساسیت نوع سنسور دوربین مشخص می شود.

در کادر دوم نوع کیفیت مورد نظر برای ضبط تصاویر انتخاب می شود که همراه با
آن اندازه فرم یعنی کادر بعدی نیز تعیین می شود.

113

در کادر فرم در ثانیه برای کار های معمولی بین  4تا  15و معموالً عدد  10انتخاب
می شود و برای کار های با کیفیت متوسط بین  10تا  25و برای کار های خاص و
نیازمند دقت باالتر این عدد بین  25تا  60نیز می تواند باشد( .در تصویر زیر فضای
مورد نیاز برای ضبط تصاویر  3دوربین با کیفیت برابر ،با میزان فرم در ثانیه های
مختلف ديده مي شود).

در کادر بعدی تعداد روز مورد نیاز مشخص می شود .در کادر بعد از آن تعداد
دوربین های مشابه يكديگر وارد می شود و اگر دوربین ها همانند نبود از گزینه
باال ،افزودن دوربین جدید ،یک دوربین جدید با تنظیمات جدید فراخوانی شده و
این کار به تعداد دوربین های متفاوت تکرار می شود .در صورت نیاز به حذف یک
دوربین از منوی باال ،پاک کردن را انتخاب كرده و آخرین دوربین انتخابی حذف
می شود.

در تصویر باال مشاهده می شود  4دوربین انتخاب شده اند .دو دوربين با حساسیت
 1.3 mpو دو دوربين ديگر با حساسیت  2mpهستند .برای ذخیره سازي تصاویر،
برای مدت زمان  30روز مجموعاً حدود  2ترا بایت هارد دیسک و فضا مورد نیاز
است .برای انتقال تمام تصاویر به صورت هم زمان بر روی شبکه به سرعتی در حدود
 3Mbit/sنیاز می باشد.
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یادداشت هنرآموز
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