
 

و تاثیر  F Stop ،IRE ، Color temperature ،Reflection ratioمعانی 

 Minimum illuminationآنها در محاسبه 

  منبع :
http://www.mintron.com/HTM/Q&A/Htm/Minimum%20illumination%200.0001%20lux.htm 

و افزودن اطالعاتی تکمیلی به منبع اصلی، دستوری و محتوایی این متن، پس از مقداری ویراستاری 

 از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است.
 

ها و چی، رئیس تالیف استانداردهای ملی امنیت الکترونیک موزهدکتر محمد قلم :مترجمدرباره 

که دستگاه ثبت شده در سازمان اختراعات و مالیکت صنعتی است  9 مخترع ویهای ایران است. بانک

. همچنین ایشان باشدمیهای خاص ای با قابلیتیکی از این اختراعات، دوربین مداربسته تحت شبکه

مورد تایید فنی و امنیتی مراجع  ،بومی افزار جامع مدیریت و ضبط نظارت تصویریمدیر پروژه اولین نرم

  باشند.پایش میمعتبر کشور، با نام امن

ی نورحساسیت ". است 2"هدفنوری  حساسیت"، 1"حداقل حساسیت به روشنایی"ترین راه محاسبه معمول

 فیاگر چه تعرجذب می شود.  CCDبا تکنولوژی  3تصویره میزان نور توسط سطح یک سنسور یعنی چ "هدف

ثر خواهند تا یریاندازه گ جهیدر نت یریپارامتر عمده به طور چشمگ چهارحال  نیواضح و روشن است با ا

 عبارتند از: هارپارامتداشت. این 

1. F Stop (میزان F Stop ).لنزی که مورد تست قرار می گیرد 

 (یحاو فیبه عنوان مثال ط .درجه حرارت رنگ از منبع نور) 4درجه حرارت رنگ .2

3. IRE ( سطحIRE ییدئویو یاز دامنه ها) 

 آن( نهیپس زماز جسم نور  نسبت بازتاب) 5نسبت بازتاب .4

 دهیم.حال در ادامه، هر پارامتر را کامل تر توضیح می

F Stop 

F Stop  یترشیتواند نور بیلنز خوب م کینور است.  یآورجمع درلنز  کی ییتوانا یریگاندازه یبرامعیاری 

 بالنز  کی. منتقل نماید CCDاشعه متمرکز به سنسور آوری شده را بصورت نموده و این نور جمع یآورجمع

F1.4   لنز  کی از شتریبرابر نور بدوF 2.0 لنز  کی گریت دکند. به عبارمی یآورجمعF1.0 برابر نور  ، صد

 نینابرا. بنسبت خطی نیست، بلکه لگاریتمی است(توجه بفرمایید که ) کندمی یآورجمع F 10 لنز از شتریب

در غیر ، توجه شده مورد استفاده در طول آزمون یاز لنزها F Stopمشخص کردن  یمهم است که برا

 فایده خواهد بود.بی نتیجه آزمایشاینصورت 

  

                                                 
1 . minimum illumination 
2 . target illumination 
3 . image sensor 
4 . Color temperature 
5 . Reflection ratio 



 

 درجه حرارت رنگ

منبع نور با درجه حرارت ف نوری منبع. یک است برای تعیین میزان بسامدهای طی معیاریدرجه حرارت رنگ، 

نانومتر است و یک طیف نور با درجه  933نانومتر تا   033شامل طیف نوری با طول موج های ، K3233نوری 

نانومتر است، فلذا میزان متفاوت درجه حرارت  533الی  333حاوی طول موج های  ،K9333حرارت نوری 

نوری، نتایج متفاوتی را در تست ایجاد خواهد کرد. پس باید توجه نمایید که این متغییر تاثیر به سزایی در 

برخورد با یک های بیشتری در برابر الکترون 13نانومتر،  033ج محاسبات دارد. یک منبع نوری دارای طول مو

نانومتر،  033نماید. به بیان دیگر، نور با طول موج نانومتر ایجاد می 933 سنسور تصویری به نسبت طول موج

نانومتر نشان خواهد داد. پس توجه فرمایید که  933را نسبت به نور با طول موج برابر حساسیت بیشتر  13

 تا نتیجه آزمایش معنی دار باشد. در تست، میزان سطح نوری همواره عددی ثابت باشد

 IRE سطح

 میتنظ 033mV ای IRE 133در  دیبه طور معمول با CCD نیدورب کیاز  دئویو یحداکثر دامنه خروج

 نیبا بهتر (ریتصو نیبهتر) نمایشگر متصل به آن ویدراکه است  یبدان معن IRE 133در  ویدیو کی. شود

 است. از کنتراست یمین تنها یبه معن 53IREبا  ویدیو کی. انجام شده باشد و کنتراست ییروشنا

IRE 30  میلی ولت 213 ای یاز دامنه اصل %33یعنی . 

، 33کمتر از  IREحداقل میزانی است که یک تصویر قابل تشخیص است و در  IRE 30شایان ذکر است 

 تصویر قابل شناسایی نخواهد بود.

خواهد  IRE 10آن به میزان ماکزیمم باشد، سطح نویزی برابر  AGCیک دوربین معمولی، زمانی که گین 

 میزان سیگنال به نویز قابل قبول برای تصویر مناسب است.  3:1یا  10dB S/Nداشت، فلذا 

در محاسبات،  IREاست. پس عدم تعیین  IRE 100، ده برابر بهتر از آزمون تحت IRE 10آزمون کمتر از 

 قابل قبول نمی باشد.

 نسبت بازتاب

با  یش کی. می شود یریاندازه گ فیتحرموجب  یآن به طور قابل توجه نهینسبت بازتاب از جسم و پس زم

ایجاد  ٪1با نرخ بازتاب  یش کینسبت به  "هدفنوری  حساسیت" شتریب برابر 133 نور ٪133بازتاب  نرخ

 الم نتیجه اندازه گیری بودن تعیین نسبت بازتاب، معقول نیست.پس اع .می کند

  



 

 

 :  Minimum illuminationها در تعیین اندازه گیری اصولی پارامتر

در شرایط زیر مورد آزمون قرار تولید کنندگان معتبر، معموالً میزان حساسیت نوری دوربین هایشان را 

 دهند:می

 نام پارامتر مقدار پارامتر
F1.4 F stop 

5600k Color temperature 
30 IRE Video level 
80% Reflection ratio 

                                                                                                                                           

 Minimumیک تولید کنند صادق، میزان رایج در بازار،  CCDسنسورهای تکنولوژیک های یژگیبا توجه به و

illumination :دوربین خود را در حدود زیر معرفی خواهد کرد 

3 lux             (F1.4 5600K 30 IRE 80%) 

کند. به به شرح زیر تغییر می Minimum illumination اگر هرکدام از پارامترهای باال تغییر کند، میزان

 :تمامی مقادیر زیر مربوط به یک دوربین می باشدعبارت دیگر، 

 
1 lux            ( F1.4     5600K  30 IRE  80% )  
0.001  lux     ( F 0.75  5600K  10 IRE  1% ) 
 

با را  Minimum illumination این راهکاری غیرصادقانه است که برخی تولیدکنندگان، مقادیر پایینی از

 کنند:معرفی میدستکاری در پارامترهای استاندارد، 

1 lux   (F1.4     5600K 30 IRE 80%)    

 اما همین مقدار، با مقدار زیر برابری می کند:

  
0.001 lux (F 0.75 5600K 10 IRE 0.1%) 

که در باال  پارامترهایینمی تواند بودن تعیین  Minimum illumination نکته قابل توجه آن است که مقدار

، شما Minimum illumination از میزان آخرتوجه کنید که در نمایش معنی داشته باشد.  ،بدان شاره شد

صد دالر )نزدیک به  33333هستید که قیمت آن در بازار بیش از  F 0.75نیازمند در اختیار داشتن لنزی با 

 بکار برده شود.نظارت تصویری بازار رایج دانم چنین لنزی در میلیون تومان( است که بعید می

در  یخرید که درکاتالوگش نوشته قادر به تصویربرداری رنگدهد چرا وقتی دوربینی میاین موارد نشان می

 درستی به شما بدهد.  حتی سیاه و سفیدلوکس هم نمی تواند تصویر  13لوکس است، در شرایط واقعی با  3.1


