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Kameralarda görüntü kalitesi ile ilgili terimler
A?a??daki terimlerin bilinmesi, kameralar?n özelliklerinin daha iyi anla??lmas?n? sa?layacakt?r.
TVL (Tele-Vision Line) de?eri
TVL de?eri, her bir görüntü karesinin kaç çizgi ile olu?tu?unu gösterir. Bu de?er ne kadar yüksekse görüntü kalitesi o kadar
yüksektir. Renkli kameralarda 470-540 aras? TVL de?eri yüksek görüntü kalitesini i?aret eder.
Mevcut bir kameran?n TVL say?s?, a?a??da örne?i verilen test sayfas? ile tespit edilebilir. Kamera, test sayfas?na odaklan?r ve
çizgilerin birle?ti?i noktadaki de?er, kameran?n TVL de?erini verir.

Arka plan ???k düzeltmesi (backlight compensation-BLC)
Kameran?n, gözetlenen objelerin arka plan?ndaki ???k patlamalar?n? ön plandaki ???k miktar? ile dengelemesidir. A?a??daki
resimde BLC özelli?i olan ve olmayan iki kameradan al?nan görüntüler mukayese edilmektedir.

Otomatik kontrast ayarlamas? (auto contrast adjustment)
Sis, duman, gölge ve benzeri k?s?tl? ayd?nl?k ?artlar?n?n çerçeve içinde dengesiz da??lmas? halinde, görüntü kalitesinde azalma
maeydana gelir. Geli?mi? kamera modellerinde olan bu özellik sayesinde, resim içindeki ???k, otomatik olarak tüm kareye e?it
olarak da??t?l?r ve görüntü kalitesinde art?? sa?lan?r. A?a??daki resimde bu özelli?e sahip olan ve olmayan iki kamera
görüntüsünün kar??la?t?rmas? mevcuttur.
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Parazit azaltma (noise reduction)
Kamera görüntüleri, dü?ük ???k ko?ullar?, kablo sorunlar? ve di?er baz? teknik nedenlerle parazitlenebilir. Bu durum sadece
görüntü kalitesini dü?ürmekle kalmaz, ayn? zamanda veri depolama kapasitesini de dü?ürür. Geli?mi? kamera modellerinde,
i?lemci her pikseli tek tek tarayarak, parazit olarak alg?lad??? hatalar? düzeltebilmektedir. A?a??daki resimde parazit azaltmas?
yap?lm?? ve yap?lmam?? iki örnek verilmi?tir.

Bulan?kl?k Giderme (motion blur reduction)
Özellikle hareket halindeki araçlar?n gözlemlendi?i plaka tan?ma sistemlerindeki kameralar?n ve otopark güvenli?i ile ilgili
kameralar?n h?zla geçen araçlar?n plakalar?n? özellikle dü?ük ???k ko?ullar?nda bulan?k kaydetme sorunu bulunmaktad?r.
Bulan?kl?k giderme özelli?i olan kameralar, ???k miktar?n? otomatik olarak ölçer ve gerekti?i takdirde enstantane h?z?n? art?rarak
görüntü netli?ini art?r?r. A?a??daki resimde, bulan?kl?k giderme özelli?i olan ve olmayan kameralar?n görüntüleri
kar??la?t?r?lm??t?r.

Enstantane H?z?n? Ayarlama (shutter speed)
Geli?mi? kameralar, ortamdaki ???k miktar?n? ölçerek enstantane h?z?n? otomatik olarak art?r?r ve mevcut ???ktan daha fazla
yaralanarak a?a??daki örnekte görüldü?ü gibi daha net görüntü elde edilmesini sa?larlar.
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Aktif ?nfrared Ayd?nlatmas? (aktif infrared illumination)
Kameralar, aktif infrared ayd?nlatmas? ile ç?plak gözle görülemeyen bir ???k yayarlar ve gece ?artlar?nda etkin görüntü üretirler.
Ayn? zamanda klasik ayd?nlatmadan daha ucuz olmas? nedeniyle ekonomi sa?larlar.
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