ن
دوربی مداربسته چیست و چه کاربردی دارد؟
Iris
ن
دوربیهای مداربسته از کیفیت
آیا تا به حال از خود پرسیدهاید که چرا در بسیاری از حوادث ،تصاویر ضبط شده توسط
ی
ن
مناست در
باکیفیت داشته باشد ،باید از قطعات
توانای ضبط تصاویر
دوربی مداربسته
قابلقبویل برخوردار نیستند؟ برای اینکه
ی
ی
توانای رصفا با بکارگیی یک قطعه خاص ایجاد نخواهد شد .با این وجود ییک از تاثیگذارترین
ساخت آن استفاده شود زیرا این
ی
ی
ن
دوربی مداربسته که نقش حائز اهمیت در جهت ضبط یک تصویر باکیفیت ایفا یمکند ،آیریس ) (Irisاست .در این مقاله
اجزای
.
از مجله آچاره با برریس کاربرد  Irisدوربیننمداربسته ،شما را با انواع مختلف آن آشنا خواهیم کرد پیشنهاد یمکنیم تا انتها با ما
همراه باشید.

کاربرد  Irisدور ن
بی مداربسته چیست؟
ییک از مهمترین عوامیل که در تهیه یک تصویر باکیفیت تاثیگذار است را یمتوان نور مناسب دانست .در راستای این که شما
میان مناسب و مشخیص از نور وارد ن ن
توانای ضبط یک تصویر که دارای کیفیت قابلقبویل است را داشته باشید ،باید ن
ن
دوربی
لی
ی
ن
ن
شما شود .البته رعایت این نکته به علت متغی بودن میان نور در فضاهای مختلف ،چندان راحت نبوده و شما باید برخ از
دوربی وظیفه تنظیم نور ورودی به ن ن
اقدامات را در این جهت در نظر بگیید .اما چه ی
ن
لی را برعهده دارد؟
بخش از
بی که به یک ورودی قابل تنظیم مجهز است ،ن
ییک از پاسخهای این سوال آیریس ) (Irisاست .این بخش از دور ن
میان نوری که
دوربی برخورد خواهد کرد را تنظیم کرده و به ن
ن
میان مشخیص از نور اجازه عبور یمدهد .در واقع هدف از به
به سنسور تصویر
ن
دوربی ،جلوگیی از ثبت تصاویر بسیار روشن و یا بسیار تاریک است که این هدف با باز و بسته
کار بردن این قطعه در ساخت
ی
ی
شدن ورودی  Irisبه دست یمآید .در این یشایط باز شدن بیشی ورودی  Irisباعث ورود نور بیشی و بسته شدن آن باعث ورود
نور ی
کمی به سنسور تصویر و ن ن
لی خواهد شد.

اما  Irisدر اجرای وظیفه تنظیم نور ورودی به ن ن
لی تنها نیست و شاتر ) (Shutterدور ن
بی هم در این راستا تاثیگذار است .هر
میان نور ورودی را با کمک  2عامل ی
دوربی ن
ن
کنیل یمکند که عبارتند از:


ن
میان باز شدن آیریس)(Iris



مدت زمان باز شدن شاتر)(Shutter
ی
متفاوی نسبت به یکدیگر دارند بنابراین نیمتوان این دو را
با این که این  2بخش در یک راستا فعالیت یمکنند ،عملکرد کامال
یکسان دانست.
ن
دوربی ایفا کرده و نقش آن در روند ضبط یک تصویر
همانطور که یمبینید آیریس ) (Irisوظیفه بسیار مهیم را در ساختار
ن
دوربیهای مداربسته دوچندان بوده و عملکرد  Irisدوربینن
باکیفیت قابل انکار نیست .با این حال اهمیت این بخش در
ی
مداربسته شما به صورت مستقیم بر کیفیت تصاویر ضبط شده تاثیگذار خواهد بود .تغیی همیشیک ن
میان نور در بسیاری از
دوربی مداربسته در آنها نصب یمشود ،باعث افت کیفیت تصاویر ضبط شده توسط این دور ن
ن
بیها شده و اگر
فضاهای که
ی
ن
نهای رضایت نخواهید داشت .احتماال ربیسید که یک
دوربی مداربسته شما به یک  Irisمناسب مجهز نباشد ،احتماال از نتایج ی
ی
ن
دوربی مداربسته نام برده و توضیحات مخترصی راجع
خصوصیای است؟ در ادامه از انواع مختلف Iris
Irisخوب دارای چه
به هر کدام از آنها ذکر خواهیم کرد.

انواع  Irisدور ن
بی مداربسته
دوربی از جمله دور ن
ن
بیهای مداربسته ،تحوالت زیادی را پشت ش گذاشته
در سالهای گذشته تکنولوژی ساخت انواع مختلف
بیشی مرصفکنندگان تغییات ی
ی
گسیدهای را در ساختار محصوالت خود ایجاد کردهاند.
و سازندگان در جهت کسب رضایت
ن
ن
گوناگوی را تجربه کرده است.
دوربی است که ساختار آن در طول این مدت زمان ،تغییات
آیریس ) (Irisییک از اجزای
امروزه انواعنمختلف  Irisدوربیننمداربسته را یمتوان بر اساس ساختار کیل آنها ،به  4دسته تقسیم کرد که عبارتند از:
Iris .1ثابت)(Fix Iris
بیها از این نوع  Irisاستفاده یمشد که قابلیت تنظیم ن
در گذشته در ساخت تمام دور ن
میان نور ورودی در آن وجود نداشت .این
میان باز بوده و این بخش هیچ گونه ی
میان نور در محیط ،عرض آیریس به یک ن
نکته بدین معناست که فارغ از تغییات ن
کنییل بر
میان نور محیط ،کیفیت و ن
لی ندارد .در نتیجه با کاهش و یا افزایش ن
میان نور ورودی به ن ن
روی ن
روشنای تصاویر تغیی پیدا
میان
ی
خواهد کرد.
البته اگر محییط که قصد نصب دور ن
بی مداربسته در آن را دارید ،در طول شبانهروز دارای یک نور ثابت است ،استفاده از
ن
ن
دوربیها معموال در فضاهای داخیل
دوربی مداربسته با  Irisثابت برای شما یک گزینه مناسب محسوب یمشود .این نوع
ن
چندای ندارد.
همچون مراکز تجاری ،ادارات و … به کار برده شده و در دیگر فضاها کاربرد

 Iris .2ی
دست)(Manual Iris
در این نوع آیریس قابلیت تنظیم ن
ی
دست فراهم
میان نور ورودی وجود داشته اما امکان استفاده از این قابلیت رصفا به صورت
است .در واقع شما در این یشایط باید ن
ی
ن
دست تنظیم
دوربی مداربسته را نسبت به نور محیط و به صورت
میان باز بودن Iris
کنید .البته این قابلیت دارای نقاط ضعف مشخیص است که احتماال تا به اینجا ذهن شما را ن
نی مشغول کرده است.
دست) ، (Manual Irisنیاز به اعمال تغییات در تنظیمات آن در فواصل ن
ی
زمای کوتاه است که
مهمترین نقطه ضعف آیریس
باید همزمان با تغیی ن
میان نور محیط انجام بگید .ی
حت تصور این که روزانه چندین بارن Irisدوربیننمداربسته خود را به صورت
ی
ی
دست نیست .نیاز به اعمال تغییات زیاد ،عالوه بر شما
دست تنظیم کنیم هم دشوار است اما این تنها نقطه ضعف آیریس
دوربی مداربسته را ن
ن
نی خسته کرده و از عمر مفید آن یمکاهد بنابراین شما باید قبل از تصمیمگیی در این مورد ،تمایم این نکات
را مدنظر داشته باشید.
Iris. 3اتوماتیک)(Auto Iris
بی متوجه شدهاید ،آیریس اتوماتیک ) (Auto Irisقادر به تنظیم خودکار ن
همانطور که احتماال از نام این نوع آیریس دور ن
میان
ی
ن
های با
نور ورودی در شایط مختلف است .اگر دوربی شما به  Irisاتوماتیک مجهز باشد ،دیگر نیازی به تنظیم آن در محیط ی
نور کم یا زیاد نیست و این بخش به طور خودکار ن
میان این نور را نسبت به نور موجود در محیط تنظیم خواهد کرد .در نتیجه
دوربی یمتوانید فارغ از ن
ی
ن
باکیفیت را ضبط کنید .این نوع آیریس
میان نور موجود در محیط ،تصاویری
شما بدون تنظیم Iris
امروزه خود به  2دسته تقسیم شده که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

)(DC Iris
ی
ن
دوربی است.
کنیل آیریس در این مدل بر عهده یک موتور تعبیه شده در خود
)(Video Iris
یک مدار ی
کنیلکننده که در ن ن
ن
دوربی جایگذاری شده است ،وظیفه تنظیم این  Irisرا برعهده دارد.
لی
ی
ی
ن
دست
قابلیت در آیریس اتوماتیک ) (Auto Irisباعث شده که هزینه ساخت و در ادامه فروش آن نسبت به آیریس
چنی
وجود
ی
ی
بیشی باشد و شما باید برای تهیه این آیریس هزینه بیشیی را رصف کنید .به طور کیل در محیطهای که در طول شبانهروز ن
میان
ی
دوربی مداربستهای که به آیریس اتوماتیک مجهز است ،ی
ن
بهیین انتخاب شما
نور موجود در آنها کامال متغی است ،استفاده از
محسوب یمشود.

.4آیریس دقیق)(P – Iris
حرف  Pدر نام این آیریس به کلمه  Preciseاشاره دارد و دقت باالی  P – Irisباعث نامگذاری آن به این شکل شده است .با این
ی
که این نوع آیریس را یمتوان زیرمجموعه آیریس اتوماتیک در نظر گرفت اما ویژگهای منحرصبهفرد  P – Irisباعث شده که یک
دوربی ،ن
ن
ن
میان نور ورودی
تعیی شود .این آیریس قادر است که بدون ایجاد تغیی در فوکوس و میدان دید
دسته جداگانه برای آن
به ن ن
ن
دوربی مداربستهای که در ساخت آن  P – Irisبه کار برده شده یمتوانید در همه
لی را تنظیم کند .بنابراین شما با استفاده از

ی
ی
های
شایطها تصاویری با کیفیت قابلقبول و با یک بازه مشخص ضبط کنید .این خصوصیت  P – Irisباعث شده که در محیط ی
ن
ن
فضاهای یمتوان به بانک،
چنی
دوربیهای مداربسته مجهز به  P – Irisاستفاده شود .از
که به نظارت دقیق نیاز دارند ،از
ی
ی
دولت و … اشاره کرد.
ادارات
ن
ی
البته در سال  2016نوع جدیدی از آیریس به نام  I – CSن
خصوصیای شبیه به  P – Irisبوده اما به نویع
معرف شد که دارای
نی
دوربی ارائه کرده و با ی
پیشفتهتر شده است .ن ن
تکنولوژی ساخت این آیریس ی
ن
کنیل
لی در این نوع آیریس اطالعات کاملتری را به
عوامیل مثل زوم ،فوکوس و … به تهیه یک تصویر باکیفیت کمک خواهد کرد .البته امروزه استفاده از  I – CSبسیار محدود بوده
و رصفا در ساخت ن
ن
دوربیها مورد استفاده یمگید.
برخ از

نحوه تنظیم  Irisدور ن
بی مداربسته
بیها با ی
کنیل  F – Stopدر آنها صورت گرفته و شما با تغیی این عامل یمتوانید ن
ن
میان عرض آیریس در دور ن
میان نور ورودی به
بیشی باز کرده و نور ی
ی
ن
ن
بیشیی را دریافت یمکنید.
همچنی با
دوربی خود را تنظیم کنید .شما با کم کردن  F – Stopآیریس را
افزایش ، F – Stopعرض آیریس کاهش پیدا کرده و نور ی
ن
دوربی برخورد خواهد کرد .توجه داشته
بیشیی به سنسور تصویر
دوربی ن
باشید که با تغیی دادن  F – Stopعالوه بر ن
ن
نی تغیی یمکند .به عنوان مثال هر چه شما F – Stop
میان نور ،میدان دید
را ی
کمی کنید ،عالوه بر افزایش نور ورودی ،عمق میدان دید کاهش پیدا یمکند .این قاعده به صورت بالعکس ن
نی برقرار بوده و
شما باید با توجه به این نکته ،تغییات الزم در تنظیم Irisدوربیننمداربسته خود را ایجاد کنید.

جمعبندی
ن
دوربی مداربسته را در اختیار شما قرار دهیم .فراموش
در این مقاله از مجله آچاره تالش کردیم تا تمایم اطالعات راجع به Iris
دوربی مداربسته حتما نظر کارشناسان را جویا شده و در نهایت نسبت به نیازها و اولویتهایتان ،ی
ن
بهیین
نکنید که قبل از تهیه
ن
ن
انتخاب را داشته باشید.
معتی به شما در جهت کسب اطمینان از بااصالت و باکیفیت
همچنی خرید
دوربی مداربسته از مراکز ی
محصول موردنظر کمک خواهد کرد .شما یمتوانید سواالت خود را از طریق بخش نظرات با کارشناسانننکاربل ندننصبندوربینن
مدا نرنبسته آچاره در میان گذاشته و پاسخ خود را در ن
زمای کوتاه دریافت کنید.
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