
Metalürji Yazılım 
Program son derece basit olup program hakkında bilgisi olmayan kullanıcının alacağı küçük bir eğitim ile 

malzeme analizi yapabilecektir. - Yazılım metalografik analizleri yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.  

 Faz dağılımı (Ferrit/Perlit) oranını hesaplatma (ASTM E 562, ASTM E 1245),  

 Porozite (ASTM B – 276),  

 Kaplama Kalınlığı ölçümü (ASTM B487),  

 Dekarbürüzasyon derinliği (ASTM 1077),  

 Grain boyutu (ASTM E 112),  

 Inclusion (Kalıntı ölçümü) (ASTM E – 45 – ASTM – 1245),  

 Nodülarity Hesaplatma (ASTM A 247) 

 İlaveten referans görüntüleri girerek faz analizlerinde kullanıcı 

müdahalesi olmadan faz oranları içerisinden otomatik ayırabilme ve 

hesaplayabilme özelliğine sahiptir. 

 

- Kameranın algıladığı alanda düzgün ve homojen şekilde bir aydınlatma yoksa 

yazılım sisteminde bulunan ışık dağılımı düzeltme özelliği ile bilgisayarda net 

ve homojen şekilde yayılmış bir aydınlatma elde edilmektedir. 

- Yazılımın beyaz denge ayarı ve exposure ayarı bulunmaktadır. 

- Kalibrasyonu 1mm/100 bir skalası ile canlı olarak her bir objektif için ayrı ayrı çok kısa sürede 

yapılabilmekle beraber istenildiğinde her büyütme için ayrı ayrı çağırabilme özelliğine de sahiptir. 

- Görüntüde istediğimiz noktaya kalibrasyon ölçeği koyabilme özelliğine sahiptir, ve skala rengi ve font 

değiştirilebilme özelliğine bulunmaktadır. 

- Resim üzerinden manuel ölçümler (uzunluk, alan, açı, çap)yapmak mümkündür. Manuel olarak yapılan 

ölçümler veri tabanında bulunan rapor sayfasına transfer edilebilir, veri dosyalarını otomatik olarak 

kaydedebilir ve istenildiğinde dosya olarak çağırabilme özelliğine sahiptir. 

- Manuel multilayer özelliği ile net olmayan görüntü kayıt yapıldıktan sonra üst üstte çakıştırılarak aynı 

eksende toplama ve netleştirerek tek bir görüntü üzerinde net bir görüntü alabilme özelliğine sahiptir. 

Bilgisayar ekranında elde ettiğimiz görüntüleri alt alta kütüphane şeklinde görebilme özelliğine sahiptir. 

- Yazılım menüsü içerisinde canlı görüntü üzerinden 15 tane açabilmek mümkündür. 

- Yazılımın içerisinde rapor sayfası, rapor sayfasında orijinal resim ile işlenmiş resim yan yana 

konulabilmeli parça no, kayıt no, tarih kullanıcı adı gibi detaylar doldurulabilmeli ve istenildiğinde Excel’e 

veya BMP olarak kayıt yapabilme özelliğine sahiptir. 

- Yazılım İngilizce olarak çalışma özelliğine sahiptir. 

- Yazılımın kullanım CD si, Dongle ve kalibrasyon skalası birlikte kullanıcıya verilmektedir. 

DÜZENLEME 

•Görüntü üzerinde kes, kopyala, yapıştır işlemleri yapılabilmekte 

•Görüntü klavye veya Mouse ile yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilmekte  

•Görüntüyü Kırpma, yenileme, geri alma işlemlerini yapabilmekte 

•Yeniden boyutlandırma yapabilmekte 

•Sıkıştırma yapabilmekte 

•Diğer uzantı türlerine dönüşüm (BMP, JPG, TIF, PNG, GIF ve PSD) yapabilmekte 

•Sel doldurmak veya seçilen kısmında seçilen renk ile püskürtün. 

•Tanecik oluşturulması; 5X5, 10X10 ve 100X100 boyutlarındadır. 

•Çizim eğrisi, kare, çember yapımı ve çizginin renk ve kalınlığını değiştirmek mümkündür. 

•Herhangi bir renk veya yazı tipiyle metin yazabilir. 

•Objenin üzerinde renk ve kalınlık 4 yönde değiştirilebilir. 

•Silme işlemi sadece çizgi, ok veya herhangi bir çizim aracıyla çalışır. (Orijinal görüntü hariç) 

•Yakınlaştırma / uzaklaştırma yapabilmekte 

•Ön izleme yapabilmekte 

•Döndürme 90, 180,270 veya manuel olarak yapabilmekte 

• Görüntüyü çevirme; Yatay veya dikey eksenli yapabilmekte 

• Histogram. 

• Görüntü bilgisi verebilmekte 

• Tüm işlemler üzerinde yineleme / geri alma yapabilmekte. 



GÖRÜNTÜ İŞLEME 

Arka planda yer alan renkli veya gri tonlu görüntüleri ayırır ve kontrast renklerde görüntüler. 

Aritmetik görüntü işlevleri (bilgisayar matematiği - Add, AND, OR, XOR, DIFF, MIN, MAX, +, -, /, *) 

 

STANDART FİLTRELER 

Parlaklık, Kontrast, Ton, Doygunluk, Bulanıklaştırma, Kabartma, Basık, Gama R ışını, Gamma G ışını, 

Gamma B ışını, Sarı, Kırmızı, Mavi, Mozaik, Pürüzsüzlük, Desturaysan, Renklendirme, Yağlı boya 

görünümü, Lekeleri temizleme,  

 

ÖZEL FİLTRELER  

• Yüksek Çözünürlük, Yüksek Mekânsal Geçiş, Düşük Mekânsal Geçiş, Sıralama (Max, Ort, Min), Nokta 

Tespiti, Çizgi Algılama, Homojenlik 

 

MORFOMETRİ ( ŞEKİL ÖLÇÜMÜ) 

• Görüntü İlavesi, Görüntü Ortalama, Görüntü Çıkarma, Görüntü Çoğaltma 

 

ÖLÇME 

• Boyutsal kalibrasyon 

• Mesafenin hesaplanabilmesi  

• Uzunluğun hesaplanabilmesi 

• Genişliğin hesaplanabilmesi 

• Alanın hesaplanabilmesi 

• Açının hesaplanabilmesi 

• Üç Nokta yarıçapının hesaplanabilmesi 

 

SAYMA VE SINIFLANDIRMA 

Görüntüdeki malzeme yüzeyini algılar, onları sayar, ölçülendirmesini ve boyutlandırmasını yapar. Bu 

işlemleri program otomatik veya kullanıcı manuel olarak yapabilir. 

 

EŞİK TANE ÖLÇÜMÜ 

• Işık ayarını manuel veya otomatik, malzeme yoğunluğunu bağlı olarak yoğunluğu ayarlanabilir. Seçili tane 

boyutu ile çeşitli hesaplama ve ölçümler mevcuttur; Boyutsal uzunluk, Alansal uzunluk, Çevresel uzunluk, 

Min / Maks yarıçap, Fiber Uzunluk, Fiber Genişlik vb. 

 

MORPHOMETRİ (ŞEKİL ÖLÇÜMÜ) 

• Yuvarlaklık, Biçim, Oryantasyon, Uzama, Eşit Dairesel Çap, Eşit Küre Hacim. 

 

FAZ 

• ASTM E562 & E1245T standardına uygun olarak yapılan bu işlem fazları histogram metodu ile belirler 

ayrıca alansal ve hacimsel mikro yapısını inceler. 

 

NODÜL 

• ASTM 247 standardına göre nodülleri şekilleri ve özelliklerine göre ayırır. 

• Her mikro detay ölçümü daha sonraki analizler için kullanılabilir. 

• İşlenmiş nodüller görüntü program üzerinde farklı renkte görüntülenir. 

• Nodülleri, büyüklükleri ve şekillerine göre sınıflandırmak mümkündür. 

 

POROZİTE 

• Bunlar ASTM B-276 standardına göre hazırlanmış olup malzeme yüzeyindeki gözenekleri kırmızıya 

boyayarak gösterir. 

 

KAPLAMA KALINLIĞI 

• Bu uygulama, ASTM B487 standardına göre bir numune üzerinde kaplama kalınlığını veya genişliğini 

ölçer. 

• Min / maks değerleri görülebilir.  



DEKARBÜRİZASYONU 

• Ölçülen derinlik veya dekarbürizasyon genişliği ASTM 1077 standardına göre oluşur. 

 

TANE BOYUTU 

• Tane boyutunu görüntüsünü analiz eder ve ölçer  

• Diğer ölçüm seçenekleri ise; 

1. Manuel analiz,  

2. Karşılaştırma Yöntemi,  

3. Hızlı ölçüm,  

4. ALA yöntemi,  

5. Kesişme yöntemdir. 

 

RAPOR 

Orijinal görüntüyü yazıcı ile çıktısını alma 

Excel Office programları ile gelecekte yapılabilecek değişiklikler için saklama 

 

 

 


