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راه حل های دوربین های حرارتی موبوتیکس
ویژگی های فنی و زمینه های مورد استفاده
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ایران موبوتیکس (شرکت تصویر برتر باتیس) نماینده رسمی محصوالت موبوتیکس در ایران می باشد.

فناوری تصویربرداری حرارتی  -زمینه های کاربردی همه کاره سیستم های نظارت تصویری مدرن
با استفاده از مزایای منحصر به فرد دوربین های موبوتیکس  ،تصویربرداری حرارتی یک بخش ضروری در بسیاری از مکان های امنیتی مهم و پر تردد می باشد.
تعداد زیادی از اداره ها و مراکز خصوصی و دولتی در حال استفاده از این مدل دوربین ها با ویژگی های خاص برای محافظت از پرسنل و دارایی های خود می

باشند .راه حل های حرارتی  MOBOTIXکلید حفاظت از دارایی ها و جلوگیری از موقعیت های خطرناک خواهد بود  .با استفاده از تصاویر حرارتی می توان
تهدیدات را حتی در تاریکی یا شرایط نامساعد آب و هوا  ،مانند گرد و غبار و یا حتی سیگار کشیدن افراد در پشت بوته ها در محیط های باز را به موقع تشخیص
داد  .و امروزه با شیوع بسیار باال بیماری کرونا در دنیا این دوربین ها برای تشخیص دمای باالی بیماران کرونایی بسیار کاربردی می باشند و از گسترش و سرایت
این بیماری به طور قابل مالحظه ای جلوگیری خواهد نمود ،در ادامه ویژگی های منحصر به فرد این مدل دوربین ها که از سایر برند ها متمایزنموده معرفی می
گردد.

راه حل چند منظوره همه کاره M16
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سیستم ویدیویی هوشمند با یک سنسور تصویر حرارتی با کارایی باال و یکپارچه در طراحی دوربین  M16به کار برده شده است ،که متشکل از دو لنز مستقیم در
مجاورت یکدیگر و همچنین عملکرد پوشش گرمایی با پوشش تصویر (حرارتی و نوری) وجود دارد تا مکان دقیق نقاط مهم مانند آتش سوزی ،دمای باالی محیط و
اشخاص را در یک تصویر قابل مشاهده نشان دهد.

M16 Thermal TR
""TRمخفف رادیومتری حرارتی می باشد .این بدان معنی خواهد بود که عالوه بر انجام عملکردهای عمومی دوربین حرارتی  ،MOBOTIXدارای سنسور تصویر
حرارتی کالیبره شده هستند که به آنها این امکان را می دهد تا تابش حرارتی در کل منطقه تصویر  ،حتی به صورت پیکسل های مختلف اندازه گیری نماید .توان
مصرفی یک  MOBOTIX Thermal TRکمتر از  8وات می باشد.
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 S16با نصب فوق العاده انعطاف پذیر
 MOBOTIXمنعطف ترین دوربین حرارتی دوگانه در جهان را ارائه می دهد .می توان یکی یا دو ماژول سنسور حرارتی ضد آب را به دوربین که به راحتی
قابل پنهان کردن می باشد با کابل های سنسور سه متری وصل نمود .مفهوم طراحی  S16این معنی را می دهد که حتی دوربین های حرارتی می توانند از
نصب های با احتیاط خاص و نصب های ویژه مشتری برخوردار باشند.
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S16 TR
مقدار دمایی که با استفاده از فناوری TRاندازه گیری می شود  ،می تواند به طور خودکار یک حادثه را برروی دوربین به صورت هشدار  ،تماس  ،فعال شدن
خروجی سیگنال و غیره فعال نماید  ،اگر درجه حرارت از مقدار تنظیم شده باالتر رود و یا کمتر از آن سطح بصورت جداگانه کاهش یابد به شما نمایش خواهد
داد .همه تنظیمات را می توان از طریق سیستم عامل دوربین با استفاده از یک مرورگر وب تنظیم نمود.
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نحوه تصویربرداری حرارتی
تصویربرداری حرارتی یک فناوری غیر تماسی می باشد که باعث می شود اشعه حرارتی (مادون قرمز) یک جسم یا بدن  ،از دید انسان نامرئی بماند .در
تصویربرداری حرارتی توزیع دما روی سطوح و اشیاء ثبت و نمایش داده می شود( bolometer matrix .وضوح تصویر) از نظر تعداد پیکسل ها نسبت به
دوربین برای طیف گسترده قابل مشاهده ای به طرز قابل توجهی پایین می باشد.
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نحوه تصویربرداری حرارتی
برخالف دوربین هایی که سنسور تصویر نوری دارند ،یک دوربین حرارتی توان تشخیص اختالف دمای بسیار کمی را دارد و حالت بصری آنها را با رنگ نمایش
می دهد .دوربین های حرارتی  MOBOTIXمی توانند اختالفات دما را تا حدود  0/1درجه سانتیگراد کنترل نماید ،که دمای عمومی محیط با محدوده رنج
مشخصی تعریف شده است.
طیف وسیعی از دوربین های حرارتی  MOBOTIXنه تنها تصاویر حرارتی معنی داری را ارائه می دهد  ،بلکه همچنین می تواند به طور خودکار اعالنات دما و
وقایع را در یک محدوده دما از  -40درجه سانتیگراد تا  +550درجه سانتیگراد تشخیص دهد.
این سیستم های پیشرفته به صورت خودکار با رسیدن به دمای مورد نظر یا محدوده تعیین شده هشدار می دهد ،که برای تشخیص به موقع نقص ایمنی بسیار
کاربردی و مهم می باشد.
تصویر حرارتی موبوتیکس ،با سنسور  MxActivityفعال اضافی ،جزییات قابل توجه بیشتری نسبت به دیگر دوربین های حرارتی موجود می دهد.
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رادیومتری حرارتی )(TR
 MOBOTIXهمچنین می تواند دوربین های حرارتی و ماژول های حسگر را با فناوری یکپارچه TRو سنسور تصویر حرارتی با کیفیت باال و دارای حساسیت
NETDاز  50 MKرا ارائه دهد.
رادیومتر حرارتی می تواند عالوه بر عملکرد عمومی دوربین های حرارتی  MOBOTIXموجود  ،تابش حرارتی را در کل ناحیه تصویر اندازه گیری کرده و
یک مقدار دما را در هر پیکسل اختصاص دهد ( نمایش نقطه ای دما)
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دقت اندازه گیری و کالیبراسیون فن آوری TR
این مقادیر اندازه گیری شده می توانند برای ایجاد یک رویداد (هشدار دوربین  ،پیام شبکه  ،فعال کردن یک خروجی سوئیچینگ و غیره) در هنگام عبور از یک
مقدار از پیش تعیین شده بسته به منطقه برنامه ریزی شده  ،نمایش دهند.

اندازه گیری ایده آل یک بدنه سیاه با رنگ پذیری  1است  ،فلزات ساده در مقادیر  0/1و پایین تر می باشند (بدنه هایی که سطوح بازتابنده دارند عموماً میزان
انتشار کمتری دارند)  ،از سوی دیگر پوست انسان دارای انتشار از نوع  0/98می باشد ،دوربین نه تنها بازتاب پرتوهای ناشی از خود جسم را اندازه گیری می
کند ،بلکه بازتاب آن از سایر اجسام را هم اندازه گیری می نماید ،به عنوان مثال از یک پنجره ،در ادامه توضیحات کامل تری ارائه خواهد شد.
برای افزایش دقت اندازه گیری  ،رادیاتور بدن سیاه اغلب در عمل استفاده می شود که در مرحله بعدی مستقیما جسم اندازه گیری می شود و تنظیم دقیق مقدار
ارجاع شده را قادر می سازد .عالوه بر این ،هرچه یک شی به دوربین نزدیکتر و شرایط محیطی با ثبات تر باشد  ،اندازه گیری دقیق تر می شود.
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برنامه های معمولی برای دوربین های تصویربرداری حرارتی MOBOTIX
محافظت از محیط
محافظت از آتش در محیط داخلی و خارجی
تشخیص دمای باالی افراد
حفاظت و ایمنی از گیاه در تأسیسات صنعتی و تولیدی

نظارت بر دستگاه و تجهیزات
صنایع غذایی و تدارکات
تولید  ،ذخیره و حمل کاالهای خطرناک
مرزها و مناطق کنترل شده دیگر
مکان ها و حمل و نقل عمومی
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محافظت از محیط  -حتی در تاریکی مطلق
فقط یک دوربین حرارتی  MOBOTIXمی تواند یک فضای بیرونی بسیار بزرگ را بدون نور اضافی  ،حتی در تاریکی کامل  ،ایمن کند .همچنین می توان از
مسافت تا چند صد متر  ،از جمله در مناطق بزرگ و مناطقی که دسترسی به آنها دشوار است  ،شناسایی را انجام دهد.

محافظت از حریم خصوصی
مشخصات دمای ایجاد شده توسط دوربین های حرارتی هیچ جزئیاتی را برای شناسایی شخصی نشان نمی دهد و به این ترتیب حریم خصوصی را تضمین می نماید.
به محض جابجایی یک جسم به منطقه نظارت مربوطه  ،سیستم های دوربین دوگانه  MOBOTIXمی توانند به طور خودکار از سنسور حرارتی به حسگر نوری
تغییر وضعیت دهند و ضمن حفظ حریم خصوصی  ،فیلم با وضوح باال ضبط نماید.

اندازه گیری دما و تشخیص زود هنگام آتش
مدل های رادیومتری حرارتی M16و ) S16 (TRوقتی دما بیش از حد مجاز باشد یا پایین بیاید به طور خودکار هشدار می دهد .این برای تشخیص آتش
سوزی یا منابع گرما نیز بسیار مهم می باشد.
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حداکثر تا  20رویداد دمایی مختلف را می توان به طور همزمان در پنجره های TRتعریف شده پیکربندی نمود .این اقدامات پیشگیرانه را ایجاد نموده تا موقعیت
های بحرانی را بتوان از قبل مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا در مراحل بعدی بالفاصله قبل از هر گونه آسیب ضروری آغاز شود .سیستم های بحرانی مانند
ژنراتورهای اضطراری  ،توربین های بادی یا ایستگاه های رادیویی نیز می توانند با هزینه کم از راه دور نگهداری و آزمایش شوند .با روکش حرارتی " ،نقاط مهم"
در تصویر قابل مشاهده ،این امکان وجود دارد که نقاط دقیق شناسایی شده و از آسیب عمده جلوگیری نمود .فناوری  TRبرای تعیین دمای دقیق سطوح طراحی
نشده است  ،بلکه به منظور شناسایی خطرات ناگهانی احتمالی رخ داده به کار می رود و کاربران را قادر می سازد به طور خودکار و بدون تأخیر واکنش نشان
دهند.

دوربین دوتایی :سنسور تصویر حرارتی به عالوه حسگر نوری در یک دوربین
سیستم های دوربین دوگانه  MOBOTIXمی توانند به طور خودکار از سنسور حرارتی به حسگر نوری تغییر حالت دهند و فیلمی با وضوح باال برای مشاهده
بهینه در هنگام حرکت یک شی در منطقه نظارت تولید کنند .این مفهوم منحصر به فرد  MOBOTIXدو جنبه غیر قابل جابجایی  ،یعنی محافظت از حریم
خصوصی در هنگام نظارت ویدیویی و دسترسی همزمان به تصاویری با وضوح باال در صورت وقوع حوادث مهم یا بحرانی را در خود جای داده است.
 :Overlay Thermalقرار دادن تصویر حرارتی روی تصویر سنسور نوری :به عنوان مثال  ،می توان با توجه به بازتاب حرارتی قابل مشاهده از موتورهای
خودرو  ،مشخص نمودکه وسایل نقلیه به احتمال زیاد آخرین بار مورد استفاده قرار گرفته اند یا اخیراً پارک شده است.
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پوشش تصویری حرارتی با روکش حرارتی
یک دوربین حرارتی معمو ًال نمی تواند بر اساس درجه حرارت  ،جزئیات مهمی را که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده می باشد  ،نشان دهد .اطالعات مانند شماره
ها  ،کلمات  ،برچسب ها  ،عالئم و سایر ویژگی های مهم در "تصویر حرارتی" از بین می روند .بنابراین یک تصویر نوری جداگانه الزم می باشد .تصویر یک
دوربین حرارتی فقط اثری از گرما را به عنوان نمایانگر رنگ ها نشان می دهد.
جزئیات را نمی توان در زیر این پوشش مشاهده نمود .برای رفع این نقص  ،می توانید دوربین های تصویربرداری حرارتی را با ماژول های نوری ترکیب کنید تا
نوعی تصویر حرارتی پیشرفته ایجاد شود .با پوشاندن تصاویر می توان تصاویری با کنتراست باال ایجاد نمود .جنبه های مهم از طیف قابل مشاهده طیف نور را می
توان از طریق تصویر حرارتی تشخیص داد ، .در عین حال  ،اطالعات حرارتی هنوز هم به وضوح قابل تشخیص می باشد.

تصویر حرارتی همراه با جزئیات تصویری با کنتراست باال
با قرار دادن تصویر حرارتی و تصویر واقعی  ،جزئیات با کنتراست باال بیرون آورده می شود .به همین ترتیب محتوای تصویری روی تصاویر حرارتی قرار می گیرد.
این روش به صفحه نمایش این امکان را می دهد تا تصاویر واضح و روشن با جزئیات روشن را نشان دهد که در تصاویر حرارتی قابل مشاهده نخواهد بود.
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هنگام استفاده از دوربین حرارتی  MOBOTIXبا یک ماژول سنسور نوری (یا بدون  ،)TRتصویر حرارتی فعلی با شفافیت قابل تنظیم و حداقل تابش حرارتی
نمایش داده می شود (به عنوان مثال فقط نمایش تمام منابع گرما که در تصویر حرارتی به رنگ قرمز نشان داده شده است) .این امر باعث ایجاد "نقاط مهم" و
منابع خطرناک گرما یا آتش می شود که سریعاً شناسایی می شوند.

ماندگاری
دوربین های  MOBOTIXبه عنوان سیستم های بسیار مقاوم و بادوام در سراسر جهان شناخته شده و مورد استقبال قرار می گیرند و ساخت آلمان می باشد.
برخالف سایر تولید کنندگان  ،دوربین های تصویربرداری حرارتی  MOBOTIXمدت ضمانت کوتاه ندارند.

مصرف انرژی بسیار کمی دارد
مجهز به موتورهای خنک کننده که این دوربین های ضد رطوبت  MOBOTIXفقط به کمتر از 10وات نیرو نیاز دارند و بنابراین می توانند از طریق  PoEتنها
با یک کابل در دمای خارج از  30تا  60درجه سانتیگراد به برق متصل شوند و قابل استفاده باشند.
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دقت اشیاء اندازه گیری
دقت اندازه گیری دما به این بستگی دارد که میزان انتشار پذیری شی اندازه گیری شده  ،با توجه به مواد و سطح آن تعیین و براساس آن لحاظ شود و به درستی در نرم افزار دوربین وارد شده
باشد.
دوربین های موبوتیکس در این زمینه بسیار موفق عمل نموده و با توجه به دقت باالیشان برای شناسایی افراد با دمای باال که از اولین عالئم شناسایی بیماری کرونا می باشد بسیار کاربردی و
راهگشا می باشد که حتی در محیط های با تردد باال نیز قابل استفاده خواهد بود .که در صفحات بعدی جدول کاملی از مشخصات این دوربین ها ارائه می گردد.

www.IranMobotix.com

www.Toosiran.com
051-38458482
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ایران موبوتیکس (شرکت تصویر برتر باتیس) نماینده رسمی محصوالت موبوتیکس در ایران می باشد.

جدول کامل مشخصات دوربین های حراراتی موبوتیکس
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جدول کامل مشخصات دوربین های حراراتی موبوتیکس
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جدول کامل مشخصات دوربین های حراراتی موبوتیکس
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