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 اصطالحات سيستم هاي دوربين مداربسته 

دار بروز ترین تکنولوژي هاي دنيا ميباشد که  از  ااصطالحات سيستم هاي دوربين مداربسته تکنولوژي دوربين مداربسته یکی  اي 

مختص به خود می باشد که در این مقاله برخی از مهمترین اصطالحات سيستم هاي دوربين مداربسته در این مقاله اموزشی بيان 

 .خواهد شد

شرکت چشمان بيدار   ع شده است که توسطبه صورت کامل تجمي  بين مداربستهربردي دوراصطالحات کا  در این مقاله آموزش انواع

 آریا تهيه شده است. 

باشيد  ما  همراه  آموزشی  مقاله  این  در  مداربسته  دوربين  هاي  سيستم  اصطالحات  یادگيري  و  آموزش  براي 

  

:A/D مبدل آنالوگ به دیجيتال یا همان ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTOR ) 

:ALPHANUMERIC وسيله قرار دادن نوشته روي تصویر که در DVR ومولتی پلکسر کار برددارد.نوع دیگري از اصطالحات

 .سيستم هاي دوربين مداربسته ميباشد

:B.W(BAND WIDTH)  مگا هرتز است  5پهناي باند فرکانس که براي سيگنالویدئویی معمولی . 

: BETAMAX فرمت ضبط ویدئویی شرکت SONYو رقيب VHS 

: 

CCD APERTURE سطحی از CCD که به نور حساس است. 

https://infinity-cctv.ir/
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:CCIR  انجمن رادیویی بين المللی براي استاندارد تلویزیونی اروپا 

:CDS: (CORROLATED DOUBLE SAMPLING) تکنيکی در ایجاد ترکيب رنگ در بعضی از دوربين هاي CCD 

:CFA (COLOR FILTER ARRAY) نوري که در دوربين توليد   CCD فيلترهاي  ویدئویی  براي  رنگ سيگنال  ترکيب 

 . استفاده می گردد

: CIE انجمن بين المللی نور که واحد هاي نوري را تعریف و ارائه می کند. 

: CHROMINANCE به اطالعات رنگ سيگنال ویدئویی گفته می شود. 

: CONTRAST یکی از تنظيمات کيفيت تصویر. اختالف بين روشن ترین و تاریك ترین نقطه تصویر 

:D/A مبدل سيگنال دیجيتالی به آنالوگ . 

: DARK CURRENT نشت سيگنال از CCD در نبود نور که ایجاد نویز (dark noise) می کند. 

: DMA (DIGITAL MICRO MIRROR DEVICE) اخت سنسور ویدئویی که از تعداد زیادي  یك تکنولوژي جدید س

 .آینه مينياتوري روي چيپ استفاده می شود

: DUPLEXسيستم ارتباطی که اطالعات را در دو جهت رفت و برگشت مبادله می کند. در سيستمهاي CCTV   معموالً به امکان

 .ضبط و پخش با هم به صورت مولتی پلکس گفته می شود

: D.S.P دازنده سيگنال دیجيتالی مدار الکترونيکی پر 

:DV-MINI یك فرمت ضبط صدا و تصویر جدید که اکثراً در هندي کم استفاده می شود . 

: D-VHSاستاندارد جدید ارائه شده توسط JVC براي ضبط سيگنال دیجيتالی روي VHS 

:EBU اتحادیه پخش برنامه هاي اروپایی 

:EIAانجمن صنعتی الکترونيك 

:FCCرال آمریکا کمسيون ارتباطات فد 

:FIELDسيستم در  گویند  را  فریم  خطوط  نصف  فيلدها   CCIR/PAL تعداد  درسيستم  50تعداد  و  ثانيه  در   EIA عدد 

/NTSC  عدد در ثانيه است 60تعداد فيلدها . 

: FRAME STOREوسيله الکترونيکی شماره گذاري و ذخيره فریم هاي تصویر. 
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 FRAME SWITHER :نام دیگر مولتی پلکسر ساده است که از موارد اصطالحات سيستم هاي دوربين مداربسته ميباشد. 

: FRAME TRANSFERیکی از سه اصل یا روش انتقال شارژ از چيپ CCD می باشد دو روش دیگر عبارتند از FRAME-

INTERLINE, INTERLINE 

: FRAMEتمدر سيس CCIR/PAL   خط ودر سيستم  625ازترکيبEIA ,NTSC   خط یك فریم ساخته می    525از ترکيب

 .فریم بر ثانيه داردNTSC 30 فریم بر ثانيه و سيستم  25شود سيستم پال 

: GAMMA  این مشخصه براي تصحيح اختالف بين پاسخ خطی دوربين و پاسخ غير خطی مانيتور تعریف می شود. مثالً مقدار

 . تنظيم شود 45/0یعنی 2.2/1است لذا دوربين باید روي  2/2اما براي مونيتور تك رنگ نمایی گ

: HADیك نوع سنسور CCD است که طرح الیه اي دارد و سطح نویز درآن بسيار پایين است. 

: HDDTV( پيکسل  1000× 2000استاندارد آینده پخش برنامه هاي تلویزیونی با رزلوشن باال ( 

: HUMرکانس اصلی را گویندنویز روي ف. 

:HYPER-HADتکامل یافته چيپ CCD HAD 

:ILLUMINATION  به مقدار روشنایی تصویر اشاره دارد .حداقل روشنایی الزم براي دوربين هاي معمولی چند دهم لوکس و

 . براي دوربين هاي دید شب چند صدم لوکس می باشد

:I/0خروجی 

:I/Pورودي 

:IECانجمن بين المللی برق 

:INSERTERوسيله اي براي گذاشتن متن روي تصویر . 

:INTERFERENCEتداخل ناشی از ميدان الکتریکی یا الکترومغناطيسی سایر وسایل روي سيگنال 

:IPدرجه حفاظت بدنه یك وسيله را در برابر عوامل خارجی به صورت عدد بيان می کند . 

:IR نور مادون قرمز 

:ISDN کيلو بایت بر ثانيه  64شبکه تلفن جدید با سرعت انتقال داده 

:ITUاتحادیه بين المللی ارتباطات راه دور 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_Switch,_Texas
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:JPEG فرمت عکس 

:LINE-LOCKEDدر سيستم هاي CCTV   ) هرتز(    60یا  50به چند وسيله گفته می شود که با فرکانس منبع تغذیه مشترك

 . شذه اندتغذیه می شوند و از نظر فرکانس فيلد قفل 

:LUMINANCE روشنایی مورد  در  ویدئویی  سيگنال   اطالعات 

 . تصویر را گویند

:MOD  حداقل فاصله شی از لنز را گویند که براي لنز هاي زوم حدود یك متر و براي لنزهاي فيکس خيلی کمتر است . ) به طول

 )فاصله کانونی لنز بستگی دارد

:MOIRE PATERNنویز در تصویر حاصل از CCDفرکانس هاي باال  در 

:NBSاداره ملی استاندارد در آمریکا 

:ND FILTERیك نوع فيلتر نوري که مقدار نور را بدون بر هم زدن تعادل رنگ تقليل می دهد . 

: NITیکی از واحد هاي نوري 

:NTSCاستاندارد رنگی در آمریکا، کانادا ، ژاپن و چند کشور دیگر. 

: OIPخروجی 

: OBJECTIVE قسمت لنز جلویی ترین 

: OCULARنزدیکترین قسمت لنز به CCD 

:PALسيستم تلویزیون رنگی اروپا 

:PHOTواحد نوري معادل ده هزار لوکس 

POTSیا: PSTN  یکی از سيستم هاي تلفن 

:PRINCIPEL POINT مرکز عدسی 

:PTZ SITE DRIVERیك قسمت از سویچر ماتریسی کد سيگنال هایی کد دار کنترلی مربوط به کنترولر و DVR   یا مولتی

 .پلکسر را در یافت می کند

 جدیدترین اصطالحات سیستم های دوربین مداربسته
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با توجه به اینکه در حوزه دوربين مداربسته بتوانيد یك تيم تخصصی خوبی داشته باشيد ميتوانيد براي اینکار با ما در ارتباط باشيد  

 ته را کسب کنيدتا بتوانيد بهترین اطالعات فنی در حوزه دوربين مداربس

: RETMAنام دیگر EIA 

 .گيگا هرتز تعلق دارد 300سيگنال رادیویی که به طيف تا  :RF سيگنال

: RS-232یك فرمت ارتباط دیجيتالی که فقط نياز به دو سيم دارد. 

: RS-485 دریافت کننده را در مقصد پوشش دهد  32شکل پيشرفته تر ارتباط دیجيتالی که می تواند تا. 

: S/N RATIOنسبت سيگنال به نویز که بر حسب dB بيان می شود. 

: SCOTOPIC VISIONلوکس که براي چشم قابل دیدن نيست 10-2سطح نور زیر. 

: SIMPLEXدر CCTV به یکی از دو روش مولتی پلکسی اشاره دارد که اطالعات فقط در یك جهت قابل انتقال است بر خالف 

(DUPLEX) پخش در یك زمان باشد مثالً فقط امکان ضبط یا. 

: SMEARخطوط عمودي به صورت نویز در محل هاي بسيار روشن تصویر حاصل از CCD 

:SMPTEون و تصاویر متحركانجمن مهندسين تلویزی 

:SPLIT SCREEN به صفحه نمایش چند تکه شده می گویند 

:S-VHSخط دارد 400یك فرمت ضبط ویدئویی است که رزولوشن افقی . 

: TBC سنکرون کردن سيگنال هاي مختلف بر اساس زمان 

:TDGایجادکننده تاریخ و زمان روي تصویر 

:TELEMETRYالی کد دارسيستم کنترل از راه دور اطالعات دیجيت 

:TERMINATIONاتصال انتهاي کابل را به یك کانکتور می گویند. 

: VDAیك آمپلی فایر سيگنال تصویري با یك ورودي وچند خروجی 

:VHS (VIDEO HOME SYSTEM)  سيستم ویدئویی خانگی 
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:VIDEO MATRIX SWITCHER  ، وسيله اي براي انتخاب بيش از یك دوربــينVCR   امثال آن که یا چاپگر ویدئویی و

 . قدرتمندتر از سویچرهاي معمولی است

: VITS جا زده می شود 331و  33و  18و  17سيگنال تست با شکل خاص که در سيستم پال در خطوط نامرئی. 

: VMD (VIDEO MOTIONDETECTOR)   سيستمی که در برابر تغيير نور یا جابه جایی و حرکت سيگنال آالرم ایجاد

 .می کند

: VSاسيون عمودينکرونيز (در مقابل آن HS سنکرونيزوسيون افقی) 

: W-VHSاستاندارد جدید ضبط ویدئویی ارائه شده توسط JVC 

  

 


