
          
 

HABERLER:  EyeSens kamera sensörleri  ile Yapay Görmede   Kontrol  İmkanları       
 
    Kalite kontrolünde görüntü işleme teknolojisine kolay giriş ve adaptasyon imkanı: 

 
 

                          
 

 
 
 
 
 
                
 
        

 
 

 
 
              

 

 

 
 

 

EyeSens Akıllı Kameraları  
(elektronik + program + optik + aydınlatma) 

Sensör: 1/3" CMOS 

2,6 GHz Pentium hızında 

Çözünürlük: 782x485 veya 1024x768 veya 1280x1024 

Hardware hızı: 60 resim/ saniye 

Konnektörler: Ethernet, Seriport, dijital giriş ve çıkışlar 

LED sayısı: 8 Adet 

Sabit Objektif seçeneği: 6mm, 12mm, 25mm  

Ebatlar (derinlik, genişlik, yükseklik): 65x45x45 mm 

Kompakt: Alüminyum + plastik 

Besleme: 24 V DC 

IP 65/67 

Kendi başına çalışır 

Made in Germany 
 
 

  VİSİOTEK Ltd. Şti. 
 

Tanzimat Sokak 73 
34730 Göztepe - Kadıköy 

İSTANBUL 
 

Tel. +90 216 386 05 33 

GSM:+90 535 613 51 77 
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 EyeSens Match (Pattern Matching):  

Kontur korelasyonu (matematiksel benzerlik analizi, kenar analizleri ve tanımlama ) 

kolaylaştırıldı. KeyMatch fonksiyonu,  otomatik olarak kayıt edilen ürün özelliklerini hızlı 

bularak kullanıcının verdiği özelliklerle örtüşüp örtüşmediğine, orijinal olup olmadığına 

anında karar verir. Bunun için ilk örnek görüntü üzerinde, kontrolü istediğimiz ürün 

tıklanarak ve bulma derecesi girilerek otomatik öğretilmiş olur.   

 Daha sonra her alınan görüntü karelerinde bulunan nesnelerin orijinallik oranı tespit 

edilir, bulunan parçanın tam pozisyonu ve kendi ekseninde dönüş açısı hassasiyetle algılanır.  

Kullanıcı tarifine göre gereken veriler dış ortama bildirir.  

 Kullanım alanları: Robot görme, bant üzerinden geçen ürünlerde, vibratörlü dizgi 

sisteminden gelen ürünlerde, doğru/hatalı ayrıştırılmasında, otomatik ürün montaj 

sistemlerinde, ürün kıyaslamalarında,  hızlı geçen ürünlerde ve tolerans dışı hata 

tespitlerinde  istismarsın doğru kontroller sağlar. 

 Kendi başına çalışır, parça öğretildikten sonra PC gereksinimi yoktur. 
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1- EyeSens BarCode Reader :  

Görüntü algılama, farklı Barkodların okunması, okunan içerik yazı verilerini 

gönderme ve otomasyonunu sağlama imkanlarını en kolay yoldan yapmanızı sağlar. 

İki farklı çizgisel kalınlıktaki Ör 2/5 Interleaved ve Code 39 veya EAN 13, EAN 8, 

Code 128 kodları okunduğu gibi kod kalitesi ve özellikleri de belirler.    

 

      

      
 

2- EyeSens DMC Reader (Data Matrikskod okuyucu) :  

Görüntü algılama, yüksek performanslı  DMC okuma, farklı kodların yanı sıra, zedeli, 

net olmayan, bulanık ve yayılmış, düşük kontrastlı kodların okunması, açılı okuyabilme 

imkanı verir.  Geri bildirim olarak hatalı kodları bildirilir, modül kalınlık değişiklikleri 

problemsiz okunabilir.  Okunan verileri gönderme ve otomasyonunu sağlama imkanlarını en 

kolay yoldan yapmanızı sağlar.  

 

3- EyeSens OCR Reader(yazı , sembol,  karakter okumaları):  

Görüntü algılama, yüksek randımanlı karakter okuma, yazı zincirini bulma, 

karakterleri bloklara ayırma, Quad Tree metoduyla doğru kontrol edilir.  
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EyeSens TPI (Turnig Part Idetifikation. CNC / Torna parçaları  kontrolü) :  

Tornalanmış yuvarlak veya düz milyonlarca küçük ve farklı parçaların mikrometre 

mertebesinde ölçümlerinin hızlı yapılması ve hatalıların ayıklanması gerekmektedir. 

 

 

Köşe çapı (pah), 

Radius 

 

Programa müşteri istekleri 

doğrultusunda farklı fonksiyonlar ilave 

edilebilir ve aynı program için değişik 

çözünürlükler ve değişik hızlarda Ör: 

1GHz hızında saniyede 102 çekim 

yapabilen EyeSens smart kameraları 

kullanılabilir. Ek fonksiyonlar ile 

malzemelerdeki yüzey kontrolleri; 

çizik, çatlak, çapak, boşluk kontrol 

imkanlarını artırılabilirsiniz. 

 

Kameranın ilk parametresel 

girdileri için kullanıcı arayüzeyi olarak 

Webinterface, Webbrowser 

kullanılabilir.  Program kolay 

kullanımlıdır. Beş ölçüm metodu beş 

ikon şeklinde yapılmıştır ve kullanıcı 

kolaylıkla parametresel girdileri örnek 

parça üzerinden yapabilir.  

 

Endüstriyel çevre koşulları ve dar 

kontrol alanları düşünüldüğünde ideal 

olan Küçük Smart EyeSens 

kameralarına opsiyonel olarak 

Touchscreen EyeDisplay takılabilir. 

Böylece kontrol sürekli izlenebilir ve 

geri bildirimler akranda görselleştirilir. 

Display dış boyutu:  223 x 140 mm. 

 

 

 

Açı 

 

 

 

 

Yükseklik 
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Genişlik 

 

 

 

 

Kontur kontrolü 

ile dönme açısı 

belirleme
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EyeSens ColorInspect (Renk tanımlama ve kontrolü):  

ColorInspector geniş kapsamlı renk paleti fonksiyonlarından oluşmaktadır.  Drag and Drop 

(çek yerleştir) metoduyla, gerekli kontrol reçete işlemleri kolaylıkla yapılandırılabilmektedir. 
 

 

Renk farkı fonksiyonu 

Komut, verilen değere uygun olarak renkli 

resimden gri resim üretir.  

Renk filtresi 

Komut,seçilmiş olan renk değerindeki 

pikselleri ve miktarlarını belirler. Renk 

tanımı; renksel doymuşluk ve parlaklık ile 

bu fonksiyonla tarif edilir. 

Renk kanalı 

Kullanıcı kırmızı, yeşil ve mavi renk 

kanallarıyla renk değerlendirmesi ve seçimi 

yapabilir.  

 Renk kontrolü 

Renk tanımı renksel doymuşluk ve parlaklık 

ile tarif edilmiş olan pikselleri ve  miktarını 

belirler ve değerlendirilir.   
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EyeSens Measure (Kolay Ölçüm Kontrolü):  

Ölçümlerin kolay, efektif, az yer kaplayan, pratik ve ekonomik yapılması istenen ortamlarda 

ideal dir. Drag and Drop (çek yerleştir) fonksiyonuyla gerekli işlemler kolaylıkla 

yapılandırılabilmektedir. 

 

  Serbest 
Kumpas 

Komut gerçek Kumpas gibi işlemektedir. Kumpas 
ölçüm bölgesine çekilerek yerleştirilir. 

Mesafe 

Komut, noktalar arası, kenarlar arası, nokta ve 
kenar arası mesafeleri ölçer. 
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EyeSens Bottle Inspect (Şişe kontrolleri):  

Gıda ürünlerinde ve işlenmesinde görsel kalite kontrolü, kontrollerin kolay 

yapılabilmesi, gereken her noktada yapılabilmesi ve ekonomik olması önem kazanmaktadır.  

 Yeni ve yeni olmayan gıda işleme sistemlerinde entegrasyonun ve kullanımın kolay 

olması gereklidir. Hazırda kullanılan birçok sistemde bu kontrollerin yapılabilmesi için 

kamera + Bilgisayar bulunmamaktadır, yer ayrılmamıştır. Kompakt; üzerinde görüntü 

sensörü,  elektronik, program, optik, aydınlatma barındıran ve az yer kaplayan 65x45x45 

mm lik  kamera sensörler önem kazanmaktadır. 

 

Şişe kontrolleri için özel geliştirilmiş olan kamera-sensör, içecek endüstrisi istekleri 

doğrultusunda kolaylık olarak geliştirilmiştir. Şişe kapağı, şişe mantarı, montaj pozisyonları, 

doluluk oranları kontrolleri yapılabildiği gibi, etiket, etiket pozisyonu ve doğru etiket 

kontrolleri yapılabilmektedir. Bu kontroller öncesi Kamera sensör şişe ağzı kırık, yarık, delik 

kontrolü, yabancı madde leke ve artık kontrolleri yapılabilmektedir. Kapak bölgesi diş 

kontrolü, şişe boynu kontrolleri gerekli ikonların seçimiyle kolaylaşmıştır. 

 

 Kullanıcı, ilk öğretme ayarlarını explorer üzerinden  kameraya bağlanarak kontrol 

edilmesi gereken bölgeleri kamera üzerindeki program menüsü semboller (ikonlar) 

yardımıyla kolaylıkla yapabilir.  Ağır programlama bilgisine ihtiyaç duymaz. Kamera Sensör 

kendi başına çalışır PC’ ye gereksinim duymaz. 

 

 

 

  Kapak/doluluk 

 Etiket 

 Kapak 

   Diş, boyun 

   Ağız, Mantar  
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EyeSens ObjectCount  (Ürün sayma):  

Endüstriyel üretim esnasında veya paketleme öncesi doğru ürünlerin sayımı, 

hatalıların ayıklanması, pozisyon bildirimi gerektiren yerlerde başarıyla kullanılmaktadır.  

 

 Blob analizi 

 

Komut, istenen büyüklük değerleri ve 

seçilen kontrast üzerinden malzemeleri 

seçerek ayırır, çerçeveler, pozisyon ve 

büyüklük bildirir. Üniversal kullanım imkanı 

mevcuttur.  

 Korelasyon  

Korelasyon (matematiksel benzerlik analizi 

ve tanımlama ) kolaylaştırılmıştır. KeyMatch 

fonksiyonu,  otomatik olarak tanıtılan ve 

kayıt edilen ürün özelliklerini hızlı bularak 

kullanıcının verdiği özelliklerle örtüşüp 

örtüşmediğine, orijinal olup olmadığına 

anında karar verir. Bunun için ilk örnek 

görüntü üzerinde, kontrolü istediğimiz ürün 

tıklanarak ve bulma derecesi girilerek 

otomatik öğretilmiş olur.  Pozisyon bildirir. 

 

 Alınan görüntü karelerinde bulunan nesnelerin istenilen özellikleri ve orijinallik oranı 

tespit edilir, bulunan parçanın / parçaların sayıları, büyüklükleri, pozisyonları hassasiyetle 

algılanır.  Kullanıcı tarifine göre gereken veriler dış ortama iletilir.  

  

Kullanım alanları: Robot görme, bant üzerinden geçen ürün kontrollerinde, 

vibratörlü dizgi sisteminden gelen ürünlerde, doğru/hatalı ayrıştırılmasında, ve 

yönlendirilmesinde, otomatik ürün montaj sistemlerinde, ürün kıyaslamalarında,  hızlı geçen 

ürünlerde ve tolerans dışı hata tespitlerinde istismarsın doğru kontroller sağlar. Küçük, çok 

sayılı, sayılması zor ürünlerde hız ve güvenilirlik olarak vazgeçilmezdir.  

 

Kullanıcı, ilk öğretme ayarlarını kameraya bağlanarak kolaylıkla yaptıktan sonra 

Kamera-Sensör kendi başına çalışır PC’ ye gereksinim duymaz.  
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EyeSens 3D :  

Endüstriyel üretimde 2D kontrollerinin yetersiz kaldığı kullanımlarda 3D kontrolleri 

öne çıkmaktadır. Belirli amaçlar için geliştirilmiş olan EyeSens 3D kamera sensörü; 

kullanımı kolay, ekonomik, yüzey pürüzlülüğü ve renge bağımlı kalmadan, çevre ışığından 

etkilenmeden kontrollerinizi gerçekleştirir. EyeSens 3D sistemi, belirtilen 3D kontrollerini 

yapmak için kompakt bir gövdede tasarlanmıştır. Kamera elektroniği + lazer +  yazılım ve 

optiği bir araya getirilerek kalibre edilmiştir.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendi başına çalışan sistem, kontrol 

reçetesi oluşturmak için Kamera IP 

sine herhangi bir Browser den 

bağlandıktan ve örnek parça üzerinde 

oluşan görüntü üzerinden kontrol 

bölge ve değerleri kolaylıkla verilerek 

kontrol reçetesi oluşturulduktan sonra 

PC ye gereksinim duymadan 

çalışmaktadır.  

 

PLC ile dijital direkt bağlanabilecek 2 

giriş 4 çıkış içermektedir. 

 

Kontrol şekli ve bölgesi uygun 

Sembol-Butonlarına (ikonlara) 

tıklayarak kolaylıkla girilmektedir. 

 

Endüstriyel çevre koşulları ve dar 

kontrol alanları düşünüldüğünde ideal 

olan Küçük Smart EyeSens 

kameralarına opsiyonel olarak 

Touchscreen EyeDisplay takılabilir. 

Display dış boyutu:  223x 140mm. 
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YARARLI AKSESUARLAR:  

Eye Store: Verileri (Dataları) kullanmanın esnek yolu.  

EVT opsiyon olarak Smart kamera ve Smart kamera sensörlerin kontrol sonuçlarını, resim 

ve alfa numerik sonuçlarının bağımsız olarak kayıt edildiği bir sistem oluşturmuştur. 

Visite Kartı büyüklüğündeki EyeStore;  EYeSpector, EyeCheck ve  PC ürünlerine 

direkt via Ethernet üzerinden bağlanabilmektedir. Merkez olarak bütün veriler  max. 127 GB 

ye kadar kayıt edilerek daha sonra webinterface üzerinden başka bir yazılıma gereksinim 

duymadan indirilebilmektedir. 

 

 

 
 
 

 

 

EyeSens OPC Support (Opsiyon):  

Kamerayla okunan/ bulunan ölçüm ve pozisyon değerlerinden istenilenleri bir Client e  

gönderilir. Ör: Bir şişe dolum sisteminde doluluk oranı tespitlerinde ölçülen değerlerin 

değerlendirilmesi ve dolum düzenlemesinin yapılması için bir SCADA sistemine 

gönderilerek aktor ların kontrolü sağlanabilir ve grafik çıkartılabilir. 
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Eye Display:  

Eye Display özel olarak Eye Spector sistemleri için oluşturulmuş ve Eye View 

yazılımı yüklenmiştir. Eye Spector Kamera kontrolleri görsel bilgileri ekrana yansıtılır ve 

kameraların kullanımımı TouchScreen üzerinden kolaylaştırır. Arkasındaki mekanik VESA 

bağlantısıyla makinelere, istenilen yüzeylere, yer sıkıntısı olan ve kamera sonuçlarının 

görselleştirilmesi istenen bölgelere kolayca monte edilir. Kameralar direkt ethernetleri 

üzerinden bağlanabilirler.. 

 

Opsiyon olarak kameradan gelen ölçüm değerlerinin grafiksel olarak görselleştirilmesi 

için vereceğimiz yazılım yüklenebilir. 

                                  

 



 



Genel çözümlerimizin içeriği; 
 Akıllı kameralar, 

 PC li çözümler, 

 Projeye özel görüntü işleme yazılımlarının geliştirilmesi, 

Geniş kapsamlı yazılım kütüphanesinden seçmelerle Müşteri isteklere uygun (Terzi 

usulü) sistem oluşturma. Üretime özel (kişisel) geliştirmeler. 

 Ekipman temini, danışmanlık, 

 Kameralı Özel Sistemler  

 

  

 

Visiotek Ltd Şti. 

Tanzimat Sk. 73 

34730 Kadıköy - Göztepe 

İSTANBUL 

 

Mobile: 535 613 51 77 

Sabit tel: 216 386 05 33 

info@visiotek.com.tr 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


