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Görüntü İşleme Teknolojilerinde
Sektöründe Lider Çözüm
Ortağınız
Müşterilerimizin görsel bilgileri kullanmalarına yardımcı olan derin
öğrenme tabanlı bilgisayarla görme çözümleri geliştiriyoruz
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Görüntü İşleme Nedir ?
Görüntü İşleme, görüntüyü dijital form haline getirmek, bazı işlemleri
gerçekleştirmek için geliştirilmiş spesifik görüntü elde etmek veya ondan
bazı yararlı bilgiler çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin girdisi video
kesiti veya fotoğraf gibi bir görüntüdür. Çıktısı ise görüntünün istenilen ya da
dikkat edilmesi gereken bölümüne karşılık gelir. Genellikle Görüntü İşleme
sistemi, önceden belirlenmiş sinyal işlemel Signal Processing ) yöntemlerini
uygularken görüntüleri iki boyutlu sinyaller olarak ele alır.

Görüntü İşleme Teknolojilerinin Amacı Nedir ?
Görüntü işlemenin amacı 5 gruba ayrılmıştır. Onlar:

1. Görselleştirme - Görünmesi zor nesneleri gözlemleme
2. Görüntü Keskinleştirme ve Restorasyon - Gürültülü görüntüleri iyileştirme
3. Görüntü Alımı - İlgi çekici ve yüksek çözünürlüklü goruntu arama
4. Desen Tanıma - Bir görüntüdeki çeşitli nesneleri tanımlama.
5. Görüntü Tanıma - Bir görüntüdeki nesneleri ayırt etme.

Görüntü İşleme Nasıl Çalışır ?
Bir resmin iki boyutlu yani x ve y koordinatlarından oluşan bir veri dizisidir.
Görüntü işlemede bir resim fonksiyon olarak ele alınır ve iki boyutlu bir dizi
oluşturulur. Oluşturulan veriler bilgisayar tarafından sinyale dönüştürülür.
Sesin nasıl ki bir sinyal seviyesi varsa, resim de bu diziler sayesinde sinyal olarak
işleme alınırlar. Görüntü işlemede esas gerçekleştirilen unsur sinyallerin program
aracılığıyla yorumlanmasından ibarettir.
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Görüntü İşleme Hangi Alanlarda Kullanılır ?
Görüntü İşleme Teknikleri birçok alanda kullanılır. Görüntü keskinleştirme ve
kurtarma, medikal alanlar, video işleme, mikroskopik görüntüleme gibi alanlar
sayılabilir.
Medikal alanında kullanılan görüntüleme yöntemleri Gamma-Ray görüntüleme.
PET taraması. X-RAY görüntüleme, bilgisayarlı tomografi. UV görüntüleme olarak
sayılabilir Bu görüntüleme tekniklerinde görüntü işleme kullanılır.

Günümüzde 4k videolar; görüntü işleme teknolojileri yardımıyla geliştirilen
sıkıştırma algoritmaları sayesinde canlı olarak yayınlanabiliyor. Sıkıştırma
algoritmaları olmasaydı ham görüntü verileri ile şu anda yaygın olan medya
yayıncılığı çok daha zor olabilirdi.
Robotik alanında da görüntü işleme yöntemleri kullanılır. Robotların etrafıyla iletişim
içerisinde olması sağlanır yani görüntü işleme teknikleri robotun gözü olur. Örnek
olarak, otonom araçlar kırmızı ışık mı yeşil ışık mı yandığını görüntü işleme yöntemleri
kullanarak kontrol eder yada üretimden çıkan ürünlerin kalite kontrolü robotlar
sayesinde yapılabilir.

Görüntü İşleme Yapılırken Hangi Teknolojiler Kullanılıyor ?
Görüntü İşleme Teknikleri ile çalışılırken c.
python gibi yazılım dillerinin yanı sıra
amaca uygun çeşitli kütüphanelerde kullanmaktayız
Görüntü işleme projelerinde kullanacağımız kütüphaneyi yaptığımız projenin
amacınıza uygun olarak yaptığımız analiz çalışmalarının sonrasında karar veririz.
OpenCV gibi çok tercih edilen kütüphanelerin yanı sıra ihtiyaca uygun olarak MATLAB.
Halcon. Open Frameworks. CIMG. Fiji gibi kütüphanelerde projelerimizde
kullanmaktayız.

Ayrıca Derin Öğrenme (Deep Learning) algoritmalarını da projelerimizde yoğun olarak
kullanmaktayız.
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Görüntü İşleme Teknolojilerinin
Kullanım Alanları
Sıcaklık Kontrol Uygulamaları

* 1063.5°C

- Isı Kontrolü
- Uzak Mesafelerden Kesin Sıcaklık Ölçümü
- Çok Küçük Nesnelerin Yakın Çekim Alanı Ölçümü

Pozisyon Kontrol Uygulamaları

-

Montaj Pozisyon Kontrolü
Boyahane Öncesi Pozisyon Kontrolü
Marka / Logo Pozisyon ve Açı Tespiti
Etiket Pozisyon Kontrolü

Ürün Tanıma ve Sayma Uygulamaları
Şekil Bilgisi İle Tanıma
’ Konveyörden İlerleyen Ürünlerin
’ Sayımı ve çeşitlerine göre Ayrılması
Renk Bilgisi Tanıma
' Sigorta Kutusu Renk Tanıma ve Kontrol
’ Otomobil Parçaları Tanıma ve Sayma
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Kod Okuma ve OCR Uygulamaları
- Barkod Okuma ve Karşılaştnma
- Datamatrix Karekod Okuma
- Karakter Okuma (OCR)
- Pozisyon Bağımsız Kontrol
- Parlak Yüzeylerde Kod Okuma
- Yüksek Hızda Barkod Okuma
- Sayaç Okuma

Boyut Ölçümü
- En-Boy Uzunluk Ölçümü
- Açı Ölçümü
- Yay Uzunluğu Ölçümü
- Çap Uzunluğu Ölçümü
- Daire Merkezleri Arası Mesafe Ölçümü
- Çapak-Oyuk Tespitleri
- Alan Ölçümü

Var - Yok Uygulamaları

-

Endüstriyel Ürünlerin Montaj Denetimi
Parça Konum Bulma ve Sınıflandırma
Siyah Ürün Üzerinde Siyah Parça Tespiti
Sensör Kameralarla Ekonomik Çözümler

Yüzey Kontrol Uygulamaları

-

Kumaş vb Yüzeylerde Delik Hata Tespiti
Pres Kaynaklı Yırtık Tespiti
Çizik Tespiti
Kaynak Kontrolü

Cam Tüp İç Muayenesi

Cam
Kontrol
Sistemleri
Boyut, şekil, yüzey kusurları ve
madde dağılımını ölçmek için
özel olarak tasarlanmış
anahtar teslimi çözümler.

Farmasötik ve teknik cam üretiminin
denetlenmesi için kullanılan sistemler. Hız
ve hassasiyet için yüksek talepleri
karşılamak için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Tup kullanımı gerekmez. Tüp. kontrol
modülünden tekrar doldurulmadan beslenir.
Taş. düğüm ve havayolları için çok hassas
ölçümler yapılır.
Yüksek hızlı işlem sağlanır. (> 10 m/s)

Pnömatik basınç ile aydınlatma ünitesi hat
başında ücretsiz erişim sağlamak için yukarı
kaldırıyor

Sistem, hem sıcak hem de soğuk uçta
geniş bir üretim süreci yelpazesine sahiptir.
Tüm ekipman gerçek ortam için
tasarlanmıştır ve bir cam üretim
alanında zorlu koşullara dayanabilir.
Özellikler / Faydalar

Özel sipariş
Mevcut üretim hatlarına uyarlanmış
destek için internet bağlantısı
Mükemmel güvenilirlik parça kayıtları
Özel uygulamalar
Yüksek hız ve doğruluk

Cam Tüp Üretim Hattı Muayenesi
Kesim boyu, dış ve iç çaptan sonra uçlardan
tüplere bakarak duvar kalınlığı, yuvarlak dışı,
dış cephe kaplaması ve ovalıte doğruluklarla
ölçülebilir. Ayrıca çizik, çatlak, uç şekli, kalınlık,
daha fazla kamera kullanılarak ölçülebilir.
Arızalı ve kapalı tüpler urettm esnasında
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Sıcak ve Soğuk Hat Kontrolü

Stres Kontrolü

Konteyner kontrol sistemi, üretim hatlındaki
sıcak ve soğuk uçta kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Sistem, camlar konveyörden
geçerken sürekli ölçüp kontrol edecektir.
Tolerans aralıkları dışında veya kusurları
olan camlar otomatik olarak
reddedilecektir. Dinamik ışık kutusu (dlb).
camın optik özelliklerini incelemenize
yardımcı olacak bir ızgara deseni oluşturur.
Düzensiz duvar kalınlığı nedeniyle
deformasyonlar kolayca tespit edilir.

Cam şişelerdeki stres noktalarım kontrol
etmek için bir sistemdir. Sistem diğer
kontrol makinelerinden sonra soğuk uçta
kuruludur. Şişeler ıkı kamera tarafından her
taraftan turn alanı kapsayacak şekilde
kontrol ed lir. Stres alanları ölçülür ve
tolerans düzeyi ile karşılaştırılır. Arızalı
şişeler otomatik olarak reddedilir.

Ampül Kontrolü
Genellikle otomotiv sektöründe kullanılan
filament ampuller için cam kontrol
sistemidir. Sistem ampullere dört açıyla
bakarak inceliyor ve çatlakları, oksijen
kabarcıklarını, hacmini ve boyut ölçülerini
ölçer. Sistem ambalajlamadan once toplu
denetim için kullanılabilir. Anza tespiti ve
sınıflandırma işlerini yapar.

imar;

uma ve Kalıp

:ımı

Cam kaplann altında kalıp numaralarını
okumak içirt geliştirilmiş bir sistemdir. Sisti
kabın boynuna bakar, rakamları tanımlar,
görüntüler ve harici cit”-'------------------Sistemin otomatik kurı
iman
doğrulama özellikleri v
konteyner ve tüm şekil
iangi bir
rotasyon içerisinde kat

Karakter Okuma

Metal
Kontrol
Sistemleri

Çelik ürünler üzerindeki nokta veya sprey
işaretlerini tek veya birden fazla kamera
yardımı ile yapay zeka teknolojimizi
kullanarak görüntüleyebiliriz. Markalama
makinesinden sonra kurduğumuz sistem
işaretlemeyi doğrulamak için kullanılır.
Süreçteki diğer noktalarda ürünler
otomatik olarak belirlenmektedir.

Metal kontrol sistemleri, hem sıcak
hem de soğuk uçta ölçüm boyutları,
şekilleri, yüzey kusurları ve
düzgünlüğü için özel tasarlanmış
anahtar teslimi çözümlerdir. Tüm
ekipman ilgili çevre için
tasarlanmıştır. Su soğutmalı ve hava
üfleyen kamera muhafazaları
200 °C’yi aşan sıcaklıklarda çalışma
için kullanılmaktadır.
Özellikler / Faydalar

Özel sipariş
Mevcut üretim hatlarına uyarlanmış
Destek için internet bağlantısı
Özel uygulamalar
Yüksek hız ve doğruluk

Demiri Çubuk Sayma
sıcak veya soğuk inşaat
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Demir Yolu Profili Yüzey Kontrolü

Fren Balata Kontrolü

Soğutma yatağından once monte edlmiş 7
adet ayarlanabilir kamera ve ışıklarını tutan
halkadan geçen ve 24 saat sürekli çalışan
raylı bir izleme sistemi geliştirmiştir. Bu
noktada ray kırmızı sıcak ve saniyede 4
metreye kadar hızlarda hareket eder. Amaç
yüzey denetimim kolaylaştırmak ve
damgalı karakterleri okumaktır.

• Üniteye monte edilen kamera sistemi
gerçek zamanlı görüntüleme sıklığını artınr.
• 0 ih 100 mm arasındaki frenleri doğru
şekilde ölçer.
• Işık kaynağı keskin görüntüler sağlar.
• Hava basıncı hortumu ile çevreden
korunan üniteler sürekli temiz bir yüzey
sağlar.

Sıcak veya soğuk bölümlerde çalışabil
halojen ışıklar ve kameralar kullanılara
profillenn şekillen kontrol edilebilir.

Slab boyut kontrol sistemleri genellikle
birinci aşamada yüklenir. Bu noktada sistem
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Paketleme
Kontrol
Sistemleri

Kasa Kontrolü
Meşrubat ve içecek kasaları fabrikaya
döndüklerinde boşaltılıp yıkanırlar.
Kasaların yeniden kullanım için uygun
olduğundan emin olmak için, yıkama
sonrası deformasyon, yabancı cisim, logo
vb kontrol edilen bir denetim sistemi
monte edilebilir.

Paket kontrol sistemleri, boyutları,
şekilleri, yüzey kusurları, renk
baskıları ve çeşitli farklı ürünleri
ölçmek için özel tasarlanmış anahtar
teslimi çözümlerdir.
Paket Kontrol Sistemleri üretim süreçleri ve
sanayide geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.
Tüm ekipman ve ilgili çevre için tasarlanmıştır.
Çoğu üretim tesislerinde zor koşullara
dayanabilir. Bu olağanüstü güvenilir
operasyon olur ve yüksek hız/üstün
doğruluk içerir.
Kutu Kontrolü

Özellikler / Faydalar

Mevcut üretim hatlarına uyarlanmış
Destek için internet bağlantısı
Mükemmel güvenilirlik kayıtları
Özel uygulamalar

Kutular doldurulduktan ve kapatıldıktan
sonra, nihai paketlenmiş ürün
incelenmelıdır. eğer kutular hasadı veya
yanlışsa satılaması mümkün değildir.
Görüntü sistemi genel kurallara göre çalışır.
Tüm kenarları duz ve paralel olmalıdır ve
hatalı ürünlere izin verilmez.
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Baskı Kontrolü

Folyo Kaplama Kontrolü

Yeterli kontrastı, eksiksiz ve okunabilir
baskıyı elde etmek ürün için doğru biçimde
yerleştirilmelidir Bu herhangi bir endüstri
için geçerlidir Bu görüntü sistemi, üretim
sonrası hemen parmak izlerini inceler
Herhangi bir uyuşmazlık tespit edilirse,
sistem reddetme mekanizmasını
etkinleştirebilir İstatistiksel veriler toplanır ve
operatörlerin baskı geliştirmekte olan
herhangi bir eksikliğini takip etmelerini
sağlar

Alüminyum folyo nesnelerine basmak
delikler, kırışıklıklar ve şekil hataları gibi bir
dizi hataya neden olabilir. Bu görüntü
sistemi, basıldıktan hemen sonra yüksek
çözünürlüklü kameralar ile nesneleri
inceler ve hatalı bileşenleri otomatik olarak
reddedebilir.

Plastik
Kontrol
Sistemleri

Kapaklar
Plastik kapak muayene sistemi, kompakt
ve portatif bir stand ünitesidir. Sistem 2.
nesildir ve ilaç endüstrisi için kalite ve
onaylama konusunda yüksek talepleri
karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Plastik Denetleme Sistemleri, birçok
farklı plastik üründe boyut, şekil ve
yüzey kusurlarının ölçülmesi için
özel olarak tasarlanmış anahtar
teslim çözümlerdir.
Sistemlerimiz enjeksiyon ve şişirme,
ekstrûzyon. termo-kalıplama. finiş, montaj
vb. Gibi çok çeşitli üretim süreçlerini
kapsamaktadır. Tüm ekipman ilgili çevre
için tasarlanmıştır. Bu. mevcut üretiminize
adaptasyon, herhangi yeni bir makineye
verilmiş veya örnekleme için bağımsız
ekipmanı içerebilir.
Plastik Kutu Kontrolü

Özellikler / Faydalar

Özel sipariş
Mevcut üretim hatlarına uyarlanmış
destek için internet bağlantısı
Mükemmel güvenilirlik parça kayıtları
Özel uygulamalar
Yüksek hız ve doğruluk

Sistem, enjeksiyonlu üfleme kalıplama
dahil olmak üzere her turtü plastik kap
üretimi için kullanılabilir ve dokuz adete
kadar yüksek çözünürlüklü endüstriyel alan
tarama kamerasını kutlanır. Kabın içinde
özel olarak tasarlanmış LED aydınlatma
kullanılarak, sistem bir kameranın önünde
dondurulurken hem içte hem de dışarıda
tüm plastik txr kabın kontrol edilebilmesini
■Sağlaf
\
\
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Plastik Levha ve Folyo Kontrolü

Kalıplı Parça Kontrolü

Bu görüntü işleme sistemi, üretimden
hemen sonra, ürüne hızlı br tepki vererek
denetler. Herhangi bir tutarsızlık tespit
edilirse, sistem reddetme mekanız masını
veya işaretleme ekipmanım etkinleştirebilir.
İstatistiksel veriler toplanır ve operatörlerin
üretimdeki herhangi olan eksikliği takip
etmelenni sağlar. Sistem, plaka / folyo
genişliği, üretim hızı ve gerekli toleranslar
açısından kolayca ölçeklenebilir.

Tıbbi cihazların üretimi kritik bir üretim
sürecidir. Hatalı bileşenlerin yapılması
bedensel zarara ve hatta ölüme neden
olabilir. Hassas denetim ve doğru kayıtlar
FDA tarafından gerekli ve talep edilmiştir.

Mühür Kontrolü

Plastik Poşet Kontrolü
/ I X
i

Mühürleri kontrol eden bir görüntü
sistemidir. Vakumlu kaplarda tutulması
gereken paketler anzalı kaynak işlemi ve
dikiş yerindeki yabancı objelerin tespiti için
kontrol edilir. Arızalı bir paket
bulunduğunda, iptal mekanizmasına
gerekli sinyal verilebilir.

Plastik torbaların ekstrüzyonu. yüzey
kusurlan. boyutları, delinme pozisyonu ve
kalitesi için incelenebilir. Sistemlerimiz son
derece yüksek hızlı üretim tçm tasarla
ve ölçeklenebilir.

/

Gıda
Kontrol
Sistemleri

Sakız
Otonom çevrimdışı örnekleme birimi;
çiğneme sakızlarının yüksekliğini,
genişliğini ve kalınlığını ölçer. Örnekleme
birimi iki kameralı görsel sistemden ve
sürekli olarak denetleme için gum' sunan
bir mekanik birimden oluşur.

Gıda Denetim Sistemleri, birçok farklı
gıda ürününde ölçüleri, şekilleri ve
yüzey kusurlarını ölçmek için özel
olarak tasarlanmış anahtar teslim
çözümlerdir.
Tüm ekipman ilgili çevre için tasarlanmıştır
ve çoğu üretim tesisindeki zorlu koşullara
dayanabilir. Bu olağanüstü güvenilirlik,
tedbirli çalışma anlamına gelir ve yüksek
hız ve üstün doğruluk içerebilir.
Özellikler / Faydalar
Özel sipariş
Mevcut üretim hatlarına uyarlanmış
destek için internet bağlantısı
Mükemmel güvenilirlik parça kayıtları
Özel uygulamalar
Yüksek hız ve doğruluk

I
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Balık Fileto Kesim

Meyveler ve Sebzeler

Balık kılçıklarının kesin konumlarının tespiti
yapılır. Kalan kılçıkların otomatik olarak
çıkarılması için herhangi bir mekanik
ekipmanın arayüzleri. Mevcut üretim
ekipmanlarına entegre edilebilir. Ses
ölçümleri için eklenti modülü vardır.

Meyvelerin büyüklüğünü, rengim ve
olgunluğunu veya sebzelerin kalite
derecesini kontrol eder. NIR görüş kontrol
sistemi kullanılarak birçok çeşit gıda kalitesini
sınıflarına gore sıralamak mümkündür.

Diğer/Özel
Kontrol
Sistemleri

Sprey Denetim
Püskürtme şekillerini kantitatif olarak
belirlemek önemlidir, çünkü atomizörler
tarafından üretilen spreyin homojenliği ve
simetrisi çoğu pratik uygulamada çok
önemli bir parametredir. Püskürtme kalıbı
inceleme sistemi, üretim kalite kontrolünde
püskürtme işlemi izleme için otomatik bir
araçtır.

Özelleştirilmiş Muayene Sistemleri;
boyut, şekil ve yüzey hataları, düzlük,
web, baskı ve 3D ölçümleri için
anahtar teslim çözümlerdir.
Sistemler çok çeşitli üretim süreçlerini
kapsamaktadır. Tüm ekipmanlar ilgili çevre
için tasarlanmıştır.
Özellikler / Faydalar

Özel sipariş
Mevcut üretim hatlarına uyarlanmış
destek için internet bağlantısı
Mükemmel güvenilirlik parça kayıtları
Özel uygulamalar
Yüksek hız ve doğruluk

Kablo Denetimi
Isıtma kablolarının üretimi, bilgisayar
görüntü sistemleri tarafından
desteklenerek, kurulum sırasında eninde
sonunda ortaya çıkan bağlantıların
incelenmesine olanak tamr.Montaj
sırasında dakika ve kntık arızalar tespit
edilir ve otomatik olarak reddedilir. |
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Yalıtım Levha Kontrolü

Ampül Kontrolü

Yalıtım plakalarının incelenmesi, bitmiş
üründeki kusurların tespit edilmesini sağlar.

Cam ampullerin kalite güvencesi üretim
sürecinde hayati bir unsurdur. Cips &
çatlaklar muayene ve her ampül tamlığı
doğrular hata algılama önemli bir gelişme
olabilir.

Tuğla Kalite Kontrolü

Diğer Uygulamalar

Boşluklu tuğlaların üretiminde, belirti
boyutların, ömeğm genişlik, yükseklik,
derinlik ve esneklik gibi değerlerin tolerans
dahilinde olması önemlidir, iç kalıbın
tamamlandığından emin olmak da
önemlidir. Üretim yüksek hızda
çalıştığından, manuel denetimin
uygulanması zordur. NovFace’in içi boş
tuğla kontrol sistemi% 100 online denetim
Sağllr.

• İzolasyon Malzemelerinin Tanımlanma
• SPC için Veri Ağı
• Boru Hatları Kontrolü
• Santral İzleme
• Şeffaf Plastik Ambalajların Kontrolü
• Plakaların Tanınması ve Etiketlenmesi
• Metal Kutular için Kapaklann Kontrolü
• Tohum Tarayıcı
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