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HLC offHLC on

HLCהגדרות

HLC-(High Light Compensation)

החזקה בתמונה ולהשתמש במאיר  נקודת הבהירות כדי לדכא את אזור מסוים להפחית את הבהירות של יכול 
פונקציה זו משמשת לעיתים קרובות כדי  . הנוסף כדי לגרום לאזורים הכהים לקבל פיצוי כדי לקבל תמונה ברורה

.מפנסי הרכבלראות את מספר לוחית הרישוי בלילה כדי לדכא את אפקט האור 



WDR off WDR on

WDRהגדרות 

שלוקחתמונהחיישןקרובותלעיתיםמשלבותWDR(Wide Dynamic Range)מצלמות

ארוכהוחשיפהמאודבהיריםלאזוריםקצרהחשיפהלמשל)סצנהשלשונותחשיפות

אזוריםוחשוכיםבהיריםלעצמיםומאפשרת ,אחתלתמונהאותםומשלבות (כהיםלאזורים

.גלוייםלהיותכדיסצנהשל

WDRאזורים בהם יש דינמיקה מהירהעלחלאינו



ניתן להגדיר שבלילה יופעל  

כדי למנוע  HLCמצב 

הסתנוורות מאור ישיר או  

מהתאורה  מאור המשתקף 

.המובנת במצלמה

הגדרת פרופיל תמונה בהתאם לזמן

ניתן להגדיר שביום יופעל  

WDRהמפעיל SSAמצב 
במידה ויש אור חזק שמגיע 

מהחלון וגורם לשאר התמונה  

. להיות כהה



איזון לבן-מצלמה 

תקין
הלבן נראה לבןהקומקום 

חםחשיפה לאור 
עלינו להשתמש , הלבן נראה צהובהקומקום

צבעלתיקון  WBבפונקציית

:ניתן לחפש במצב איזון לבן במפרט

עם  חדרכגון ,שונהצבעבסביבתמותקנתלהיותעשויההמצלמה

.שנכנס דרך חלון צבעוניטבעיאור ,מנורהשלשונהתאורה

צבעטמפרטורתאתאוטומטיתלאזןיכולההלבןהאיזוןפונקציית

.המסךעללבןלהיראותהלבןלאובייקטלגרום ,התמונה



DNR3הורדת רעש בתנאי תאורה חלשים 

2DNR vs. 3DNR

:שלהוהחולשההחוזקנקודותישאחתכלל ,בווידיאורעשלהפחתתנרחבבשימושהנמצאותטכנולוגיותשלסוגיםשניישנם

.(3DNR)ממדי-תלתרעשוהפחתת (2DNR)ממדית-דורעשהפחתת

(2DNR)רעשמייצגיםהנראהשככלהפיקסליםותיקוןאלגוריתמיזיהוי ,בודדפרייםניתוחידיעלעובד.

 .האמינותאתולשפרפיקסליםלהתאיםמנתעליםעוקבפריימיםביןההבדליםאתמנתח, 3DNRזאתלעומת

עלתנועהטשטושליצורנטייהו היא השלהחיסרוןעםאך ,2DNRמאשריותרגדולהרעשהפחתתמייצר (3DNR)בדרך

.הראייהבשדהנעיםעצמים

בליעם

3DNRרעשיםהפחתתטכנולוגייתהיא

עלרעשיםאקראיותומבטלתהמאתרת

.יםעוקבפריימיםינשביןהשוואהידי

3DNRמספקדהואהשלהמתקדם

השפעהמעטעםמדהימהרעשהפחתת

.מוגבלתאורהבמצבבמיוחד ,חדותעל



דגימת צבע  הגדרת 

שאמור להיות לבן

ניתן להגדיר שכיוון  

י  "צבע יבוצע ע
דגימת אזור מסוים

כיווני צבע

הגדרת אלגוריתם  

החלקת רעש בתנאי  

תאורה חלשים

הגדרת פרופיל תמונה בהתאם לזמן



הגדרת פרופיל תמונה בהתאם לזמן

כפי שהוגדר 20:00פרופיל יום שמסתיים בשעה  כפי שהוגדר 20:00פרופיל לילה שמתחיל בשעה 



סיבוב  

90°

CORRIDOR-מצב פרוזדור 

כדי שהמצלמה תוכל לקלוט כמה שיותר  

יש לוודא שהיא מותקנת  –משטח הפרוזדור 

.מעלות ביחס לרצפה270או 90בהטיה של 

כך היא פורסת את זווית הצפייה שלה  

(FOV )באופן אופקי ולא רוחבי כמקובל.

שלב הבא הוא להגדיר את סיבוב התמונה  

כך שהמשתמש יוכל לראות את המצולם  

.בצורה יותר נוחה



CORRIDOR-מצב פרוזדור 

הגדרת איכות  

תמונה ותאורת 

LED-ים
1

90-סיבוב תמונה ב

מעלות270או 

2


