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 CCTV TRAINING       آموزش های کاربردی دوربین های مداربسته

 دانستنی های الزم و اصول کار دوربین های مداربسته

 

 محاسبه پهنای باند مصرفی در دوربین های تحت شبکه

میزان پهنای باند مصرفی در دوربین های تحت شبکه همان طور که در جدول ذیل مشاهده می کنید وابسته 

و  H.264   ،MPEG.4به عوامل مختلفی است.مواردی مانند فرمت ضبط که معموال سه فرمت رایج 

MGPEG   شروع می مگاپیکسل  1می باشد.پارامترهایی مانند رزولوشن در دوربین های تحت شبکه که از

 شود و نیز کیفیت ضبط که سه حالت پایین ،متوسط و باال دارد.

باشد .با کاهش تعداد فریم پهنای باند مورد نیاز کاهش  25برای داشتن تصویر حالت نرمال حداقل فریم باید 

 می یابد.

ربین پهنای در جدول ذیل تعدادی از حالتهای مختلف را مشاهده می کنید.واضح است که با افزایش تعداد دو

 باند مصرفی نیز افزایش می یابد.

 

 

 H.264 H.264 H.264 فرمت ضبط دوربین

 مگاپیکسل 2 مگاپیکسل 1 مگاپیکسل 1 رزولوشن دوربین

 متوسط باال متوسط کیفیت ویدیو

 فریم بر ثانیه 25 فریم بر ثانیه 25 فریم بر ثانیه 25 میزان فریم دوربین

 عدد 1 عدد 1 عدد 1 تعداد دوربین

 Mbps 3.54 Mbps 5.30 Mbps 5.22 پهنای باند مورد نیاز
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 MPEG.4 MPEG.4 MPEG.4 فرمت ضبط دوربین

 مگاپیکسل 2 مگاپیکسل 1 مگاپیکسل 1 رزولوشن دوربین

 متوسط متوسط متوسط کیفیت ویدیو

 فریم بر ثانیه 20 فریم بر ثانیه 20 فریم بر ثانیه 25 میزان فریم دوربین

 عدد 1 عدد 1 عدد 1 دوربینتعداد 

 Mbps 5.50 Mbps 4.40 Mbps 6.50 پهنای باند مورد نیاز

 

مصرفی دوربین ها را می توان به صورت تقریبی میزان پهنای باند با توجه به مقادیر ارایه شده در جداول فوق 

نهایی الزم تصاویری واضح و بدون افت کیفیت  دریافتی در میزان پهنای باند مصرفاطالع از محاسبه کرد.

 است.

با توجه به شکل و در شکل ذیل میزان فشرده سازی تصاویر را در فرمت های مختلف ضبط نشان می دهد.

فضای ذخیره سازی یعنی بیشترین مقدار فشرده سازی و کمترین مقدار  H.264همچنین جداول باال فرمت 

 ا نیاز دارد.زمان بیشتر برای ضبط نیاز داردر
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