
 هایک ویژن تهران ( کمیران )

 نور

است که به چشم انسان و دیگر موجودات مرئی و  الکترومغناطیسینور مرئی (که معموالً بطور خالصه نور گویند) تابش 

نانومترجاي دارد. محدوده نور مرئی بین  740تا حدود  380از حدود  طول موجیمسئول حس بینایی است. نور مرئی با 

هاي کوتاه تر یافت بلندتر و نور نامرئی ماوراء بنفش، که در طول موج هايطول موجدو نور نامرئی مادون قرمز، که در 

 6دسته مختلف دسته بندي می شود. این  6طیف نوري به  .گویندشود قرار دارد. به نور در فارسی پرتو هم میمی

 یگر تفکیک می شوند. دسته بر اساس شدت ، فرکانس و طول موج از یکد

دو مورد اول در دسته موج هاي الکترومغناطیسی قرار می گیرند. موج هاي الکترومغناطیسی به عنوان منبع منتشر 

کننده امواج سینوسی با طول موج هاي مختلف در نظر گرفته می شوند که داراي جرم نمی باشند. هر کدام از این 

منتقل کننده اطالعات از مسیر عبوري خود می باشند. هر کدام از این باند ذرات بدون جرم داراي انرژي هستند که 

هاي انرژي فوتون نامیده می شوند. فوتون ها با عبور از اجسام و با توجه به کم و زیاد شدن دامنه قدرت آنها به یک 

 1ربرد دو نوع طیف نوري گیرنده نوري برخورد کرده و اطالعات به صورت تصویر از طریق گیرنده دریافت می شوند. کا

 در سیستم هاي پزشکی می باشد.  2و 

با تزریق  Gamma Rayبه همراه کاربرد ها در زیز نشان داده شده است. عملکرد  Gamma Rayنمونه هاي تصویر 

می باشد که  X-Rayیک ماده به بدن و تاباندن نور به بدن می توان عضو هاي تخریب شده را تشخیص داد. نمونه دیگر 

با تاباندن طیف نوري به بدن می توان وضعیت قسمت هاي سخت  X-Rayبه باند فرکانس رادیویی نزدیک می باشد. در 

 را بررسی نمود.

که یک محدوده کمی است قرار می گیرد. تصاویر  Visible، چشم انسان در محدوده  با توجه به نمودار طیف نوري

دیجیتال تولید شده در این طیف قرار می گیرند. جدول زیر میزان طول موج در سه رنگ اصلی به همراه امواج 

Infrared .را نشان می دهد 

 

 

 پردازش تصویر دیجیتال
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داراي یک  fداراي یک موقعیت فضایی هستند. تابع  yو  xشده است که تشکیل  f(x,y)تصویر از یک تابع دو بعدي 

به همراه دامنه مقادیر محدود و  yو  xگفته می شود. هنگامی که  Intensityدامنه می باشد که به این دامنه شدت یا 

گسسته اي داشته باشند ، تصویر دیجیتال پدید می آید. تصاویر دیجیتال از ترکیب تعداد محدودي عنصر که مقدار و 

موقعیت خاصی دارند تشکیل می شود. این عناصر شامل عکس ، شکل و پیکسل هستند. پیکسل بزرگترین ترین 

. پیکسل کوچکترین نقطه در تولید یک تصویر می باشد. با توجه به توضیح ارائه عامل در تولید یک تصویر می باشد

مشخص می گردد. وطیفه پیکسل  yو  xشده ازتصویر به صورت یک تابع ، در واقع موقعیت دقیق یک پیکسل توسط 

ین کد شامل ها نمایش کوچکترین نقطه از یک تصویر می باشد. این یعنی هر پیکسل داراي یک کد خاص می باشد. ا

می باشد. مقدار عددي این پیکسل ها در  RGBنمایش رنگ از یک تصویر می باشد. که داراي سه مقدار عددي 

 می باشد.  255تا  0محدوده 

 

 در دوربین هاي مدار بسته TVLمفهوم 

جایی که در تفکیک پذیري یا رزولوشن یکی از المان هاي اصلی در تعیین کیفیت دوربین هاي مداربسته است. از آن

دوربین هاي مداربسته آنالوگ مفهوم پیکسل و رزولوشن برمبناي پیکسل مانند سیستم هاي دیجیتال و کامپیوتري 

قابل بسط نیست از یک واحد دیگر براي نشان دادن میزان تفکیک پذیري تصاویر استفاده می  768*1024)مثال (

الین می گویند. طبیعتا هرچه میزان تیوي الین یک دوربین باالتر یا تیوي  TLV به این واحد تفکیک پذیري.  گردد

باشد تفکیک پذیري آن باالتر است و هرچه تفکیک پذیري دوربین باالتر باشد جزئیات بیشتري در دوربین قابل 

راي اندازگیري تفکیک پذیري در دوربین ها از صفحات تست مخصوص این کار استفاده می شود. . بمشاهده هستند

ر تصویر می توانید یک نمونه از این صفحات را ببنید. براي تست باید دوربین را در فاصله معینی از صفحه قرار داد و د

سپس در تصویر دوربین سعی در تفکیک دادن خطوط از هم را کرد. هرپه امکان تفکیک خطوط نزدیک به هم براي 

 TVLرزولوشن در دوربین هاي آنالوگ با واحدي به نام  .د بودشما بیشتر باشد کیفیت دوربین به تیوي الین باالتر خواه

سنجیده می شود که می توان گفت یک واحد بر اساس خطوط اسکن در صفحه نمایش است. به نوعی می توان گفت 

به تراکم خطوط سیاه و سفید در تصویر اشاره می کند و هرچه مقدار این تراکم بیشتر باشد دوربین  TVLکه کیفیت 

 ي کیفیت باالتري است.دارا

 

 

 



 تولید تصویر توسط سنسور

به طور کلی تصویر از ترکیب منبع نوري و یا بازتاب حاصل از یک نور پدید می آید که انرژي نور تابیده شده توسط 

یک المان جذب و تبدیل به یک سیگنال الکتریکی می شود. این المان به سنسور هاي تصویر معروف هستند. جنس 

ر ها از سیلیکون می باشد. سیلیکون به موجب توانایی نور به انرژي الکتریکی قادر به این تبدیل می باشد. این سنسو

عملکرد به این صورت است که با برخورد فوتون ها به سطح سیلیکون ، انرژي حاصل به صورت الکترون از الیه هاي 

ن ترکیب باعث به وجود آمدن یک جریان الکتریکی سیلیکون عبور کرده و در حفره ها در انتها ترکیب می شود و ای

 می شود. 

 CCDساختمان 

CCD .اصلی ترین قسمت در تولید تصویر در یک دوربین سنسور تصویر برداري آن می باشدCCD  یک تکنولوژي

در آزمایشگاه بل  1969در سال  CCDآنالوگ می باشد که تصاویري بسیار شفاف و با رزولوشن باال  را ارائه می دهد. 

با توجه به خاصیت عنوان شده در سیلیکون  به این  CCDعملکرد   توسط ویالرد بویل و جورج اسمیت پدید آمد.

وتبدیل فوتون ها به الکترون ، بار سیگنال انباشته شده حاصل از ترکیب  CCDصورت است که با تابش نور به سطح 

الکترون و حفره ها از خازن جهت تخلیه و تبدیل به ولتاژ استفاده می شود. سیگنال الکتریکی حاصل باید از یک 

چون هر پیکسل یک تقویت کننده نیاز دارد در نتیجه پهناي باند کم می شود و  CCDننده عبور کند. در تقویت ک

افزایش تقویت کننده باعث تلفات بیشتر می شود. پس براي هر ستون یک تقویت کننده نیاز است و این باعث 

گنال آنالوگ می باشد که حاصل از افزایش پهناي باند و کم شدن توان مصرفی می شود. خروجی تقویت کننده یک سی

تبدیل انرژي نوري به ولتاژ است. براي پردازش بر روي این سیگنال نیاز به تبدیل این سیگنال به یک سیگنال 

دیجیتال یا گسسته است. این عمل توسط واحدي به نام مبدل آنالوگ به دیجیتال صورت می گیرد. دقت این مبدل 

 کیفیت تصویر می باشد. یکی از عوامل تعیین کننده در 

 

 CMOSساختمان 

CMOS  به عنوان تکنولوژي دیجیتال ثبت تصویر جایگزین براي  1998در سالCCD  ابداع گردید. تکتولوژي

همان تکنولوژي است که در سراسر جهان براي ساخت میلیون ها ریز پردازنده و حافظه مورد  CMOSساخت 

این تکتولوژي کار زیادي صورت گرفته و تولید آن در حجم انبوه می باشد  استفاده قرار می گیرد از آنجایی که روي

را می توان به صورت یک سیستم یکپارچه   CMOSارزانتر می باشد.  CCDنسبت به  CMOSساخت تراشه هاي 

تقویت کننده و مبدل در نظر گرفت. این عامل باعث ساخت یکپارچه شده و تکنولوژي سنسور تصویر برداري،  که از



 ساخت این قطعه در فرآیندهاي پایین تر راحت تر است. همچنین باعث کاهش حجم فیزیکی شده و می توان دوربین

ر می گیرد و میزان یک الیه اکسید از فلز بر روي سیلیکون قرا CMOSدر با اندازه هاي بسیار کوچک ساخت.  ها را

این تبدیالت به صورت ماتریسی اتفاق افتاده و تبدیالت و به طور  CMOSدر   امپدانس در ورودي را افزایش می دهد.

ولتاژ تبدیل شده به صورت پیکسل به پیکسل است واین  CCDکامل اطالعات تصویر در خروجی قرار می گیرد.  در 

فوتون ها تبدیل به الکترون شده و با  CCDیعنی با تابیده شدن نور به می باشد.  CMOSو  CCDتفاوت اصلی بین  

 حفره ها ترکیب می شوند و بار حاصل بر روي یک خازن ذخیره و تخلیه می شود.

 

 تفاوت سنسورها 

ها این  CMOSمی باشد ولی در  میلی آمپر 300تا  150با شدت جریان  ولت 12ها  CCDتوان مصرفی : ولتاژ مصرفی در 

 ها می شود.  CMOSهمین امر باعث کاهش تلفات در  که است میلی آمپر 70تا  35با شدت جریا  ولت 12تا  5ولتاژ بین

آنالوگ  ها چون به صورت یکپارچه می باشد. یعنی سنسور تصویر برداري ، مبدل CMOSهزینه ساخت کمتر : ساخت 

هر کدام از این قسمت ها جدا جدا  CCDبه دیجیتال و تقویت کننده سیگنال همگی در دیک تراشه قرار دارند. اما در 

 تولید می شوند. 

نوعی از سنسورهاي به کار رفته در دوربین هاي مدار بسته هستند که معموال  CMOS سنسورهايحساسیت به نور : 

لوکس را دارد.  1دارند. چشم انسان توانایی دیدن در نوري کمتر از  CCD سنسورهايبرابر کمتر از  10حساسیت 

  ما دوربین هايلوکس) ا 3تا  0,1( معموال دیدي به خوبی انسان یا حتا بهتر از آن در نور کم دارند  CCD سنسورهاي

CMOS  حساسیت سنسورهاي .به ده برابر نور بیشتر براي ساخت تصویر نیاز دارند CMOS  15تا  6عموما در بازه 

دارند. از آنجایی که این  CCD برابر بیشتر از سنسورهاي 10لوکس می باشد. این سنسورها همچنین نویز تصویر 

سنسورها عملکرد خیلی ضعیفی در نور کم دارند عموما در دوربین هاي حرفه اي مورد استفاده قرار نمی گیرند و 

  .ضروري مثل اسباب بازي ها محدود می شودکاربرد آنها به وسایل ارزان و غیر 

است و از این جهت در  CCD برابر بیشتر از سنسورهاي 100تا  CMOS 10 سرعت سنسورهايسرعت تصویر برداري : 

  .دوربین هاي با سرعت فریم بسیار باال استفاده می شوند

دارات منطقی بر روي یک چیپ همچنین امکان ساخت تمامی کنترل ها و م CMOSحجم ساخت تراشه : سنسورهاي 

 .فراهم می کنند که باعث کوچک شدن حجم این دوربین ها می شود را



دریافت میزان پراکندگی نور : به صورت ایده آل کلیه نقاط می بایست داراي نور یکنواختی باشند که یک عملکرد غیر 

ها در این مورد ضعیف عمل می کنند. چون هر پیکسل به صورت  CMOSخطی است و غیر یکنواختی ایجاد می کند. 

یدبکی براي تنظیم نور وجود ندارد. البته با وجود تقویت کننده هایی که از خروجی براي جداگانه آنالیز می شود و ف

 ها نزدیک شده است. CCDها تقریبا به  CMOSتصحیح نور فیدبک می گیرند کیفیت تصویر 

توانایی لوله گذاري بر روي اطالعات خوانده شده از سنسور  CMOSي : یکی دیگر از تکنولوژي تکنولوژي لوله گذار

 می باشد که این موضوع براي بهبود تصویر یک فریم و یا متمرکز شدن بر یک ناحیه کوچک می توان استفاده کرد. 

 

  (Color Filter Array)فیلتر تشخیص رنگ 

سیلیکون به تنهایی قادر به تشخیص رنگ نور  به صورت سیاه و سفید می باشد.تصاویر تولید شده توسط سنسور ها 

تصویر برداري یک الیه به عنوان فیلتر وجود دارد که وظیفه  بر روي سطح تمامی سنسورهاي تابیده شده نمی باشد. 

 Colorبراي رفع این مشکل از یک فیلتر تشخیص رنگ که به تشخیص رنگ در هر پیکسل را مشخص می سازد. 

Filter Array(CFA)  جهت مشخص شدن طیف رنگ استفاده می کنند. این فیلتر دقیقا بر روي سطح سیلیکونی

از ترکیب سه رنگ اصلی سبز ،  RGBد. این سنسورها به دو دسته تقسم می شوند. دسته اول یا سنسور قرار می گیر

سبز ، زرد ، از چهار رنگ  CMYGقرمز و آبی براي ساخت دیگر رنگ هاي تولیدي استفاده می شود. دسته دوم یا 

که چشم انسان حساسیت سرخابی و سبز روشن جهت تولید رنگ ها استفاده می شود. در دسته اول به دلیل این 

 CMYGبیشتري به رنگ سبز نسبت به دو رنگ دیگر دارد ، این آرایه در هر ترکیب داراي دو مقدار می باشد. فیلتر 

عملکرد این فیلترها به این صورت می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.  CCDبیشتر در سنسورهاي تصویر برداري 

گنال رنگی می باشد. در نتیجه براي ساخت تصویر تمام رنگی باید درون یابی که هر پیکسل تنها شامل یک مقدار سی

تصویر انجام شود تا پیکسل هایی که نیازمند رنگ صحیح می باشند مشخص گردند. براي درون یابی یک پیکسل را 

پیکسل مورد انتخاب کرده و با استفاده از برخی روابط و انجام پردازش هاي خاص توسط نوشتن کدهاي کامپیوتري 

 نظر را نسب به پیکسل هاي همسایه درون یابی می کنند. 

 

 

 

  اندازه سنسور تصویر برداري



سایز سنسوري که در نهایت یک دوربین عکاسی تعیین می کند، میران نوري است که آن دوربین براي ایجاد یک 

شامل میلیون ها نقطه حساس به نور به نام  در شرایط بسیار ساده، سنسورهاي تصویري .تصویر استفاده می نماید

هستند که براي ضبط اطالعات مربوط به آنچه که از طریق لنز دیده می شود، مورد   (photosites) فتوسایتس

استفاده قرار گرفته اند. به همین دلیل است که یک سنسور بزرگتر اطالعات بیشتري نسبت به یک سنسور کوچکتر 

سنسورها بر اساس تعداد پیکسلی که پشتیبانی می کنند داراي ابعاد  .تري را تولید می کندبدست آورده و تصاویر به

 گوناگونی هستند. 

 

 رابطه بین زاویه دید و اندازه سنسور

به خاطر داشته باشید که دوربین ها با اندازه هاي مختلف سنسور تصویر از یک عدسی و فاصله کانونی استفاده می 

ر عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند. طراحی لنزها براي سنسورهایی که داراي اندازه بزرگ هستند کنند که هر یک از نظ

بر روي سنسورهاي کوچک نیز کار می کنند. تنها مشکل در تصویر این است که اگر لنز سنسورهاي کوچک بر روي 

 سنسورهاي بزرگ نصب شود گوشه هاي تصویر بر روي مانیتور سیاه می شود.

 

 رابطه بین چشم انسان و سنسورهاي تصویر برداري

ساختار چشم انسان و یک سنسور تصویر برداري بسیار شبیه به یکدیگر می باشند و در واقع ساختار این سنسور ها 

میلی متر می  20حاصل از عملکرد چشم انسان می باشد. با توجه به شکل قطر چشم انسان به طور میانگین حدود 

ي مختلف در چشم شامل قرنیه ، عنبیه ، لنز می باشد. هر کدام از این قسمت ها وظیفه اي جهت باشد. قسمت ها

 تولیدتصویر را بر عهدا دارند. 

 

 

 

 

 شدت نور 



باتوجه به این که نور داراي انرژي می باشد ، کمیتی است که می توان آن را اندازه گیري نمود و با واحدي میزان آن را 

ورهاي تولید تصویر در دوربین ها میزان شدت نور تابانده شده به سنسور می باشد. قبل شرح این سنجید. یکی از فاکت

 موضوع به تعریف میزان نور و واحد اندازه گیري آن می پردازیم.

در فضا را شار نوري می گویند. واحد شار نوري : کل نور خارج شده از یک منبع نوري در واحد زمان در تمام جهات 

نشان می دهند. شار نوري جز مشخصات هر المپ است و توسط شرکت هاي  LMي لومن می باشد که با شار نور

سازنده در کاتالوگ محصوالت درج می شود. بناربراین هرچه شار نوري یک المپ بیشتر باشد المپ پر نور تر می 

 باشد. 

 

 شدت روشنایی یا لوکس

نشان می دهند. واحد  Eمتر مربع) می رسد را شدت روشنایی می گویند و با  1مقدار شار نوري که به واحد سطح (

است و یکی از پرامترهاي مهم در محاسبات روشنایی می باشد. شدت روشنایی متوسط یک  LUXشدت روشنایی 

عنوان مقیاسی براي سنجش شدت نوري در علوم نورسنجی ، لوکس به سطح ، میزان شار نوري در واحد سطح است. 

طبق تعریف یک لوکس میزان نور حاصل از یک  .گیردشود مورد استفاده قرار میکه بوسیله چشم انسان درك می

 .شمع بر روي یک صفحه در فاصله یک متري است

 

 لنز

کند و باعث هدایت می دوربینرا از خود عبور داده و به درون  نوراست که  عدسیهااي از اي حاوي مجموعهاستوانه نزل

قدرت و کیفیت لنزها به  .منعکس شود  (Image sensor)سنسور تصویر یا شود که تصویر به صورت واضح بر روي می

فاصله کانونی برحسب میلیمتر  است. دیافراگم عددها فاصله کانونی و ترین آنعوامل گوناگونی بستگی دارد که مهم

لنز است. هرچه فاصله کانونی لنز کمتر باشد، لنز زاویه دید بازتري دارد و به اصطالح، لنز  دید زاویهاست و معرف 

برخی از لنزها فاصله کانونی ثابتی  .تر خواهد بودتر باشد زاویه دید کوتاهوایدتر است و هرچقدر فاصله کانونی بیش

به آنها لنز هاي تري دارند و پذیري بیشدارند و برخی دیگر متغیرند، لنزهایی که فاصله کانونی متغیر دارند انعطاف

لنزهاي ثابت به علت هزینه پایین به در مقابل لنزهاي متغییر لنزهاي ثابت یا فیکس هستند. . وریفوکال می گویند

رایج ترین انواع  .تر است. لنزهاي ثابت تنها می توانند در یک زاویه ثابت براي شما تصویر ایجاد کنندمراتب رایج 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AF


میلیمتر هستند. استفاده از لنزهاي ثابت با فاصله کانونی دیگر به  4میلیمتر و  2,8میلیمتر،  3,6لنزهاي ثابت لنزهاي 

 .ندرت صورت می گیرد

 

 لنز هاي ثابت و متغییر

 لنزها به دو دسته تقسیم می شوند : 

 لنزهاي با فاصله کانونی ثابت -1

 لنزهاي با فاصله کانونی متغییر -2

هر چه فاصله  .شودمیزان همگرایی (فوکوس) یا واگرایی (دیفیوز) شدن پرتوهاي نور گفته می فاصله کانونی : به

 .شودکانونی، کوتاه تر باشد، قدرت و تمرکز نور بیشتر و هر چه فاصله کانونی بلندتر باشد، قدرت و تمرکز نور کمتر می

 

 لنز ثابت : 

فاصله ور تصویر برداري ثابت می باشد. با توجه به ثابت بودن در این دسته از لنز ها فاصله کانونی بین عدسی و سنس

 کانونی میزان زاویه دید نیز در این دسته از لنز ها ثابت می باشد.

 لنز متغییر : 

همانطور که از نام این لنز ها مشخص می باشد فاصله کانونی در این لنز ها بر اساس تعداد عدسی مقعر یا محدبی که 

شده تغییر می کند. میزان زاویه دید نیز در این لنزها متغییر می باشد. این تغییرات به صورتی است در داخل آنها کار 

که با جابجا کردن عدسی هاي موجود در داخل لنز و تغییر فاصله کانونی نسبت به سنسور تصویر برداري می توان 

دو عدد دسته جهت تغییر فاصله کانونی وجود  دوري و نزدیکی را در مقابل سنسور تغییر داد. بر روي لنز هاي متغییر

و دیگري جهت تثبیت فاصله کانونی جهت عملیات فوکوس کردن تصویر دارد. یکی جهت دور یا نزدیک بردن تصویر 

 می باشد.

 

 



IRIS  
در برخی شرایط براي شما این اتفاق صورت گرفته است که با ورود به یک محیط کم نور میزان مردمک چشم شما 

بسیار باز شده و هنگامی که به طور ناگهانی در یک محیط پرنور قرار می گیرید مقدار بازي مردمک بسیار براي دیدن 
. در چشم انسان این وظیفه بر عهده عنبیه یا همان کم شده و از ورود شدید نور به داخل شبکیه جلوگیري می کند

صورت می  IRIS Controllerبخش رنگی چشم می باشد. در دوربین ها این عمل توسط یک واحدي در دوربین با نام 
انجام می شود. هرچقدر  DCو یک موتور  Apertureدر دوربین ها از یک صفحه با نام  IRISگیرد. در واقع ساختار 

 از دیگري هاي جنبه Aperture بازي میزاناین صفحه باز تر باشد میزان نور ورودي به سنسور بیشتر خواهد بود. 
  .میشود تصویر عمق در وضوح کاهش باعث Aperture بیشتر بازي میگذازد، تاثیر تحت نیز را تصویر کیفیت

 دوربین focus دامنه در و دارند مناسب وضوح اشیا آن در که ایست فاصله  Depth Of) (Field تصویر عمق
 تصویر که چرا است مطلوب  )تصویر درکل بیشتر وضوح( بیشتر تصویر عمق مداربسته دوربینهاي در .میگیرند قرار

 .است تر واضح نقاط تمام در
 شود باز کمتر آیریس هرچه است، موثر نیز تصویر در (Sharpness)  ها لبه تیزي بر همچنین آیریس بازي میزان

 لنز نوري انحراف و شده استفاده لنز از کمتري سطح باشد کمتر Aperture بازي هرچه  .میشوند تر تیز ها لبه
 کمتر

 شود آن از کمتر Aperture اگر که دارد نیز اي آستانه پدیده این البته .میشود Sharp تصویري به منجر و
 تصویر

 .شد خواهد (Blur ) مات
 آستانه حد از کوچکتر اي اندازه به Aperture و است زیاد بسیار نور شدت که خارجی محیطهاي در مشکل این

 پخش پیکسل چند روي بیفتد، سنسور از پیکسل یک روي باید که نوري پدیده ابن در .آید می بوجود میرسد خود
 سنسورهاي از که جدید دوربینهاي در مشکل این متاسفانه .میشود تصویر در نوري اعوجاج و ماتی باعث و میشود

 که آنجا از .است کوچکتر پیکسلها اندازه عموما سنسورها این در که چرا است بیشتر میکنند استفاده مگاپیکسلی
 F عدد که لنز کانونی فاصله اندازه به Iris بازي نسبت نیست، اي استفاده مورد پارامتر Iris بازي مطلق اندازه
 فاصله نسبت که چرا است مقیاس بدون پارامتري F .کند تعیین را Iris سایز اثر تا شده استفاده میشود نامیده
 عدد شود کمتر Iris بازي قطر هرچه ثابت کانونی فاصله براي بنابراین .است Iris بازي قطر به دوربین لنز کانونی

F میکند پیدا افزایش. 
 

 دوربین لنز دور اي حلقه چرخاندن با میشود، کنترل دست نوسط Aperture آیریس، نوع این دستی : در
 تنظیم که چرا داخلی، محیطهاي مانند شود، می استفاده ثابت نور با کاربردهاي در معموال  Iris نوع این مداربسته،

 .دارد کاربر فیزیکی حضور به نیاز آن
 

استفاده  میکنند کنترل را Iris بازي میزان خودکار بصورت که لنزهایی براي عموما خودکار آیریس واژهخودکار : 
 کار به میشوند استفاده خارجی محیطهاي در که اي مداربسته دوربینهاي براي معموال اتوماتیکIris .میشود 

 .میرود



 پرداخته شده است :این دسته داراي دو نوع می باشد که در زیر به شرح هر یک 
 

 آنالوگ، سیگنالی .میدهد تغییر نور سطح براساس را Aperture میزان موتور توسط Iris از نوع نایویدئو :  
 را  Iris بستگی یا بازي میزان که شود می موتور کنترل براي سیگنالی به تبدیل ویدیویی سیگنال یک معموال
 لنز نوع این قیمت بودن باال باعث که دارد قرار لنز مکانیزم در آیریس نوع این به مربوط مدارات .میکند کنترل
  .میشود

DC  :شبیه کامال مفهوم در آیریس توع این Video Iris ،درایو را موتور که کنترلی مدارات که تفاوت این با است 
 .دارند قرار دوربین خود در لنز جاي به میکنند

 
 

ها می باشند که برخی از  Auto IRISها می باشند. این مدل نوع ساخت یافته و اصالح شده  P-IRISدسته آخر 
 توجه با و انسان دخالت به نیاز بدون و راحتی به که همانطور خودکار آیریسمشکالت در آنها اصالح شده است. 

 DC Iris مورد در فقط موضوع شدن ساده بخاطر اینجا در .دارد پی در نیز را اساسی ضعف میکند، کار نور میزان
 DC .است تعمیم قابل هم Video Iris براي شد خواهد ذکر که مواردي تمامی حال این با کرد خواهیم صحبت

Iris   اندازهAperture  میزان تعیین در را پارامتر همین تنها و میدهد تغییر نور سطح به پاسخ در را 
Aperture اندازه مثال براي .نمیگیرد نظر در را تصویر کیفیت متغیرهاي سایر بر را آن تاثیر و میکند استفاده 

 توجه بدون و نور میزان به توجه با فقط DC Iris میدهد، قرار تاثیر تحت را تصویر عمق مستقیم بطور  Irisبازي
 .کند می تنظیم را Aperture میدهد قرار تاثیر تحت نیز را تصویر عمق تغییر، این اینکه به

 
  P-IRISعملکرد در 

 P-Iris .شد P-iris آمدن بوجود باعث خودکار آیریس در موجود بنیادي مشکل شد، اشاره قبال که همانطور
-پی سنتی، هاي تکنولوژي برخالف .دارد تصویر ابعاد کلیه بر دقیقی کنترل Aperture میزان کنترل بر عالوه

 به توجه با را Aperture میزان دارند قرار نظر تحت را تصویر مختلف هاي جنبه که هایی افزار نرم کمک با آیریس
 Gain جمله از تصویر دیگر پارامترهاي تغییر امکان  P-Iris.کند می تعیین دارد تصویر کیفیت بر که تاثیري

 شرایط در کیفیت کاهش عدم و تصویر بهتر کیفیت به دستیابی براي را Exposure و  )سیگنال سطح افزایش(
 .دارد را شد اشاره آن به باال در که زیاد بسیار نور با شرایطی مانند مرزي

 

 انواع فیلتر 
IR Cut Filter :  این فیلتر داراي دو حالت ثابت و مکانیکال می باشد. حالت ثابت دو فیلتر بر روي هم قرار دارند. حالت

مکانیکال قابلیت چرخش فیلتر در شرایط نوري مختلف را دارا می باشد. از آنجایی که لوکس نوري در شرایط مختلف 
کرد. همانطور که گفته شد چشم انسان در یک طیف  نوري تفاوت دارد نوع فیلتر مورد استفاده شده نیز تغییر خواهد

در محدوده دید انسان نمی باشد ولی خود داراي انرژي بوده و می  IRنوري خاص قادر به دیدن می باشد. منبع نوري 
تواند به همراه نور مرئی وارد دریچه دوربین شده و تصویر دوربین را تخریب نماید. براي جلوگیري از این منظور از 



واقع در شب یک فیلتر داراي دو حالت می باشد. در  IRاستفاده می شود. به دلیل متفاوت بودن دامنه نور  IRفیلتر 
 نوع فیلتر و در روز نیز نوعی دیگري فیلتر وجود دارد.

 انواع اسکن تصویر در سنسورها

در سنسورهاي تصویر برداري موجود می باشند که جهت خواندن  Interlacedو  Progressiveدو روش اسکن تصویر 

مورد استفاده قرار می  CCDیر برداري ها در سنسور هاي تصو Interlacedو نمایش مورد استفاده قرار می گیرند. 

ها در هر دو سنسور مورد استفاده قرار می گیرند. دوربین هاي تحت شبکه از هر دو تکنیک  Progressiveگیرند. اما 

استفاده می کنند. در اسکن  Interlacedاسکن تصویر می توانند استفاده کنند ولی دوربین هاي آنالوگ تنها از اسکن 

Interlaced و سطر براي تصویر وجود دارد. تصاویري که حاصل از اسکن تصویر سطر هاي فرد می باشند و اسکن د

تصاویري که حاصل از اسکن سطر هاي زوج می باشند. پس از اسکن سطرها پشت سر هم چیده و نمایش داده می 

می شوند. در این  تمامی سطرها به صورت پشت هم اسکن Progressiveشوند. اما در اسکن تصویر توسط روش 

 حالت نیاز به پهناي باند بیشتري داریم. 

 

WDR  یا پدیده ضد نور 

هنگامی که در محیطی تصویر برداري انجام می شود ، به علت متغییر بودن مقدار لوکس نوري پدیده اي به وجود می 

آید که ضد نور نام دارد. این پدیده هنگامی صورت می گیرد که تصویر برداري در یک محیط کم نور باشد ولی از 

ود. در این حالت هر شی اي که در مقابل دوربین قرار روبروي دیچه دوربین نور شدیدي به محیط تاریک تابیده می ش

داراي تصویري سیاه بوده و تصویر پشت شی سفید می باشد. یکی از فاکتور هاي مهم در دوربین ها داشته باشد 

WDR  .می باشد. تکنیک هاي مختلفی در این زمینه موجود می باشد 

 

L-WDR :  در این تکنیک با فریم هاي متفاوت تصویر برداري صورت می گیرد و پردازنده با استفاده از پردازش تصویر

 تصویر حاصل را ترمیم می نماید.

S-WDR  در این تکنیک دو سنسور وجود دارد که یکی با شدت نور باال و یکی با شدت نور پایین عمل تصویر برداري :

 رهزینه می باشد.را انجام می دهد. این روش پ

D-WDR  این تکنیک عمل تصویر برداري را با یک روش پردازش تصویري با نام :Contrast Streching  انجام داده و

 در تولید تصویر را تغییر می دهد تا تصویر بهبود یابد. Intensityمیزان 



WDR Dynamic capture  در این نوع از :WDR  بازه رنجی نوري کمی وسع تر از مدلContrast  می باشد. در این

 Negativeحالت با تصویر برداري از صفحه یک فریم با تصاویر روشن برداشته و همان تصویر را به صورت منفی یا 

را اصالح تبدیل کرده و در فریم بعدي قرار می دهد. با ترکیب دو فریم به دسته آمده و دسته بندي طیف نوري تصویر 

 می نماید.

 

WDR Forensic Capture  در این نوع :WDR  از دو تکنولوژي تولید تصویر در نور شدید و نور کم اسفاده شده و

 تصویري به صورت بهینه تولید می کند.

 

Light finder  
می باشد. این تکنولوژي از  Axisیکی از بزرگترین مشخصه ها در برخی از دوربین هاي  Lightfinderتکنولوژي 

ترکیب انتخاب سنسور و لنز مناسب و کمی پردازش تصویرتوانسته حالتی را پدید آورد تا بتوان در میزان لوکس 

 کمتري تصویر به صورت رنگی دریافت نمود. 


