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Kameralarda minimum ???k düzeyi ihtiyac?n?n hesaplanmas?
Kamera görüntülerinde objelerin tespit ve te?his edilmesi için gerekli minimum ???k düzeyi, kameran?n kalitesini gösteren çok
önemli bir niteliktir. Ancak, kameralar?n teknik dokümanlar?nda belirtilen minimum ???k düzeyi hiç bir zaman kameralar?n monte
edildi?i mekândaki gibi olamaz.
Bu durumda, ihtiyaç duyulan minimum ???k düzeyinin gerçek duruma göre hesaplanmas? gerekmektedir. A?a??da bunun nas?l
hesaplanabilece?i aç?klanmaktad?r.
(ayd?nlatma terimleri için Ayd?nlatma Sisteminde Maliyet/Etkinlik sayfam?za bakabilirsiniz)
Minimum I??k Düzeyi (Minimum Scene Illimunation); kabul edilebilir bir görüntü kalites?ni elde etmek için ihtiyaç duyulan
???k miktar?d?r. Laboratuvar ?artlar?nda belirlenir ve teknik dokümanda belirtilir.
Kabul edilebilir IRE seviyesi; IRE seviyesi, kamera görüntülerinin belirli bir ???k düzeyinde ne kadar net olaca??n? gösteren, I
nstitute of Radio Engineers taraf?ndan kabul edilen ve 0-100 aras?nda ölçeklenen bir ölçü birimidir.
100 IRE de?erinde bir görüntüden bahsedildi?inde, bu görüntünün içindeki objelerin net olarak görülebilece?i anlam?na gelir. Buna
paralel olarak 50 IRE, bu netlik kalitesinin yar?ya dü?ece?ini gösterir. A?a??daki resimde, IRE de?eri dü?ük ve yüksek görüntülerin
örnekleri verilmi?tir.

Kamera teknik dokümanlar?nda belirtilen minimum ???k düzeyi, üretici firma taraf?ndan kabul edilen IRE de?erinin elde edilmesi
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için gerekli ???k miktar?d?r. Ancak, firman?n kabul etti?i IRE de?eri gerçek ihtiyaçlar? kar??lamayabilir. Kullan?lmas? dü?ünülen
kameran?n kabul edilebilir IRE seviyesinin ne oldu?unun üretici firmadan ö?renilmesi gerekmektedir.
Her ne kadar standart bir de?er olmasa da, kabul edilir IRE seviyesi asgari 30 olarak kabul edilmelidir. Kamera kullan?c?s?, kabul
edilebilir IRE de?erini belirleme özgürlü?üne sahiptir. Güvenlik müdürü kendi güvenlik ihtiyaçlar?na göre bunu 100 IRE olarak
kabul edebilir.
Bu durumda üretici firman?n kabul etti?i de?er için bir düzeltme faktörü hesaplanmas? gerekir. Hesaplama formülü; F1=teknik
dokümandaki IRE de?eri/tercih edilen IRE de?eri ?eklindedir.
I??k yans?ma oran? (reflectivity); kameran?n gözetledi?i ortamdaki cisimler üzerlerine dü?en ?????n bir k?sm?n? ortama geri
yans?t?rlar. Yans?yan bu ???k, kamera lensinden görüntü sensörüne ula?arak i?leme tabi tutulur. Üretici firmalar genellikle bu
yans?man?n %75 olaca??n? var sayarak minimum ???k düzeyini hesaplarlar. Bu hususun üretici firmadan ö?renilmesi gereklidir.
Çe?itli cisimlerin kabul edilen yans?ma oranlar? a?a??daki gibidir.
Beyaz zemin (aç?k renk beton kaplama)- %100,
Karla kapl? alan- %90
Cam duvarl? bina-%75
Çimle kapl? alan- % 40
S?vas?z ve boyas?z beton duvarl? bina- %40
Otopark alan?-%40
Tu?la duvarl? bina - %25
Siyah zemin (asfalt yol)- %5
Kameran?n gözetleme alan?, beyaz renkli bir zemin ise, teknik dokümanda belirtilen minimum ???k düzeyinin kabul edilmesinde bir
sorun yoktur. Ancak, kameran?n monte edildi?i noktadan gözetledi?i alan?n ???k yans?tma oran? daha dü?ük ise, bir düzeltme
faktörüne ihtiyaç bulunmaktad?r. Bu faktör; F2=teknik dokümanda belirtilen yans?ma de?eri/gerçek yans?ma de?eri ?eklinde
hesaplan?r.
Mercek aç?kl??? h?z? (f-stop); kameran?n teknik doküman?nda minimum ???k ihtiyac?n?n hangi f-stop de?erinde sa?lanaca??
genelikle belirtilir. Örnek olarak 0,7 lux f/1.4 ?eklindeki bir ibare, gözetlenen ortam?n 0,7 lüks olmas? ve mercek aç?kl???n?n 1.4
olmas? halinde kabul edilir görüntü netli?inin sa?lanaca??n? ifade eder.
E?er, kameran?n normal mercek aç?kl??? 1.4 ise herhangi bir sorun olmayacakt?r. Ancak, f-stop de?erinin daha yüksek bir düzeyde
tutulmas? gerekiyorsa ve mercek aç?kl??? otomatik ayarlanam?yorsa, yine düzeltme faktörüne ihtiyaç olacakt?r. Bu faktör ise;
F3=gerçek mercek aç?kl??? de?eri/teknik dokümandaki de?er formülüyle hesaplan?r.
Otomatik I??k Seviyesi Kontrolü (Automatic Gain Control-AGC); ortamdaki ???k seviyesi azald???nda kameran?n ???k
alg?lamas?n? yükseltmesi, ço?ald???nda ise azaltmas?d?r. Teknik dokümanda, minimum ???k düzeyinin ?AGC on? durumu için
geçerli oldu?u belirtiliyorsa, bu özelli?in ?on? pozisyonuna getirilmesi gerekmektedir.
Enstantane h?z? (shutter speed): kameran?n her bir çerçeve için saniyenin kaçta biri kadar ???k alg?layaca??n? gösterir. Örnek
olarak 1/50 enstantane h?z?, saniyenin 50?de biri kadar bir sürede ?????n görüntü sensörü üstüne dü?ece?ini gösterir.
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Minimum ???k ihtiyac? için teknik dokümanda belirtilen enstantane h?z? ile kamerada kullan?lacak enstantane h?z?
kar??la?t?r?lmal?d?r. E?er farkl?l?k varsa, düzeltme faktörü hesaplanmal?d?r. Formül; F4=kullan?lan enstantane h?z?/teknik
dokümanda belirtilen h?z ?eklinde hesaplan?r.
Gözetleme ortam?nda gün içerisinde de?i?en ???k miktar? görüntülerde ???k patlamas?na neden olur ve enstantane h?z? sabit
oldu?unda görüntü netli?inde bozulmalar meydana gelir. Art?k bir çok kamera modelinde otomatik enstantane kullan?lmaktad?r.
Bu durumda, düzeltme faktörünün (1) olarak kabul edilmesi gerekir.
Minimum I??k ?htiyac?n?n gerçek duruma göre hesaplanmas?: yukar?daki paragraflarda aç?klanan düzeltme faktörleri bir
tablo halinde düzenlenir

Ortamdaki ???k miktar? 15 lüks oldu?una göre, ortama 7,5 lüks ilave ???k eklenmelidir. Bu mümkün de?ilse veya ekonomik
olmayaca?? de?erlendiriliyorsa veya risk dü?ükse, kabul edilir IRE de?eri 100?den daha az bir de?er al?narak ilave ???k ihtiyac?
azalt?labilir.
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