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 CCTV TRAINING       آموزش های کاربردی دوربین های مداربسته

 دانستنی های الزم و اصول کار دوربین های مداربسته

 

 (:IMAGE SENSORتکنولوژی های به کار رفته در سنسور تصویر)

 می کند  برخورد IMAGE SENSOR روی بر و کرده عبور لنز از نور شود می گرفته دوربین توسط تصویر زمانیکه

IMAGE SENSOR  را دریافتی نور از مقداری شود، می گفته هم پیکسل آنها به که تصویر یک عناصر از است عبارت 

 تبدیل ولتاژ به ها الکترون و تولید بیشتری های الکترون تر قوی های نور .می کند تبدیل ای الکترون توجه قابل تعداد به

 : از عبارنتد که دارد وجود کار این برای تکنولوژی دو حاضر حال گردد.در می
 

(Charge-coupled Device) CCD  : 
 به تبدیل نورها این . شود می منتقل Chip یک طریق از گیرد می قرار سنسور پیکسل در که نوری CCD سنسورهای در

 مبدل یک از استفاده با سپس و شده تقویت سیگنال این .شود می فرستاده آنالوگ سیگنال یک صورت به و بافر شده ، ولتاژ

A/D  شود می تبدیل سیگنال دیجیتال )آنالوگ به دیجیتال ( به. 

 ماتریس توسط که اکتریکی بار .دهد می نشان الکتریک اثرفوتو خود از آن به نور برخورد با که است این CCD اصلی ی ایده

 به را نظر مورد ، بار کننده تقویت. شود می ارسال الکتریکی بار کننده تقویت یک به شود می آوری جمع ها از خازن بزرگی

 . شود می ساخته پردازش بعدی مرحله برای تصویر کل عمل با تکرار این .کند می تبدیل ولتاژ
 بوده سال سی حدود در انها قدمت. باشد می کم آن نویزپذیری درصد و کم داشته نور به بیشتری حساسیت CCD حسگر

 .کند می مصرف برق CMOS سنسورهای از بیشتر است که این ان و عیب

 

 
 CCDسنسور  تصویر 
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Complementary Metal Oxide Semiconductor) CMOS: ) 
 .شود می پردازش پیکسل تک تک سنسور این در هستند مصرف کم بسیار و حساس نویز به

 اختالل و پذیری نویز باعث که است ها کننده تقویت از خروجی اطالعات تنظیم و هماهنگی CMOS چیپهای مشکالت از یکی

 .شود تصویر می در
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CMOSسنسور تصویر 

 

 هرگونه سوال و اشکالی در این زمینه وجود داشته باشد با کمال میل پاسخ دهی انجام می شود.
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