
                                                                 
                                                           SOIF / AN-KA 

 
Mikroskopik Görüntü İşlem ve Analiz Otomasyon Sistemi 

 
Görüntü Analiz, İşleme ve Ölçüm Otomasyonu 

 
Soif Mikroskopik Sistemi bir görüntü alma, saklama, analiz, işleme, onarma ve ölçüm sistemidir. Görüntü bir 
mikroskoptan CCD kamera aracılığı ile alınır, bilgisayara gönderilir ve burada görüntü üzerinde birçok işlem ve ölçüm 
yapılabilir, bir resim dosyasına saklanır. Daha sonra bu resimler de  yazılımı ile yine çağırılıp üzerinde işlem yapılabilir. 

 
Soif yazılımı için resim aşağıda açıklandığı biçimde tanımlıdır. CCD kamera ile alınan resimler kamera özelliğinden 
dolayı (eğer renkli kamera kullanılıyorsa) tam renkli olarak yani 24 bit gerçek renkli resim olarak bilgisayara gönderilir 
ve “24 bit true color BMP” formatında resim dosyalarına saklanır. Bu resimler  yazılımı içine gri seviyeli ve renkli olarak 
iki biçimde yüklenebilir. S/B iki seviyeli resimler de Soif tarafından gri resim olarak algılanırlar. 

 
Sistemin tümü bir CCD kamera, kamera adaptörü, bir mikroskop, kalibrasyon cetveli, gerekli donanıma sahip bir 
bilgisayar, yazıcı (opsiyonel) ve Soif yazılımından oluşmuştur. CCD kamera bilgisayara resim bilgisini yollayabilen 
sayısal görüntü algılama aygıtıdır. Bilgisayar bir görüntü alma kartı ve ilgili yazılımla donatılmıştır ve böylece kameranın 
gönderdiği görüntüyü alıp işleyebilir. Bilgisayarınızda bu resim alma yazılımını açarak fiziki olarak mikroskopta yapılan 
ışık ayarına ek olarak görüntünün parlaklık “brightness”, kontrast “contrast”, renk “hue”, ve doygunluk “saturation” 
ayarlarını yapabilirsiniz. Bu ayarların sürekli bu şekilde her kamera açıldığında kalması için bu yazılımın içindeki 
çıkarken sakla “save on exit” seçeneğinin işaretli olması gereklidir. Görüntüyü Bizim sistemimizin gerektirdiği 24 bit true 
color BMP formatında diske saklamanız gerekir. Tüm görüntü alma, işleme ve ölçüm işlemleri Soif yazılımı içinden 
yapılmaktadır. 

 
Bu yazılım ile Metal Mikroskop,Görüntü Kayıt ve Transfer Sistemi üzerinden Soif yazılım ile yapılabilecek analizler, 

             Görüntü boyutu ve çözünürlük (resolution) 
Görüntü tanımlaması (definition) 
Görüntü katman sayısı (no. of planes) 
S/B Ayırma 

    Kalibrasyon 
    Süzgeç 
    Nesne Ayırma 
    Eğri Nesne Boyu 
    Kenar Ayır - Kenar ayırma işlevi 
    Faz Analizi 
    Man. Alan Ölçümü 
    Alana Göre Seçim 
    Boy Ölçümü 
   Yarıçap 
   Açı Ölçümü 
   Median filtre 
   Sınır Bulma işlevi 
   Gren Büyüklüğünün saptanması 
    Mikro-Vickers Sertlik Ölçümü 
   Alan Ölçümü 
   Mikroyapı inceleme gibi birçok yöntem program 
   üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 

 
METAL GÖRÜNTÜ YÜZEY ANALİZ SİSTEMİ 
olanaklar ölçüsünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 
Sistemin en verimli bir şekilde kullanılması sizin 
üzerinde yapacağınız deneme ve çalışmalarla 
olanaklıdır. Özellikle görüntü süzgeçlerinin etkili 
uygulaması çalışmalarınızda kolaylıklar sağlayacaktır, 
ayrıca bazı işlemlerin arka arkaya birlikte kullanılmaları ile temel olarak var olan uygulamaların yanında çok daha uygun 
sonuçlar elde edersiniz. Görüntü işleme konusunda daha ayrıntılı bilgileri An-ka Analiz Kalite Kontrol Cihazları Ltd. 
Şirketinden ( www.an-ka.com)  elde edebilirsiniz.  
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