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Mevcut boyut ölçüm yöntemleri 
Boyut ölçümü için mevcut standart yöntem, oluk-
lu delikli eleme ekipmanı kullanır. Bu teknik, nu-
munenin analizinin seçilen elek boyutlarına, nor-
malde 3 boyuta bağlı olması bakımından sınırlıdır. 
Tohumun uzunluğunun ölçümü yapılmaz ve tohu-
mun sadece en ince tarafı ölçülür.

Cgrain Value ™ , her bir tohumun boyutunu kendi 
görüntülerinden ölçer. Numunedeki tohumların 
uzunluğunu, kalınlığını ve genişliğini gösteren bir 
boyut dağılımı hesaplanır. Uzunluğa dik olarak, 
sırasıyla kalınlık ve genişlik olarak adlandırılan en 
küçük ve en büyük genişlikler ölçülür. Bundan, ha-
cim her görüntüde bulunan üç görünümden elde 
edilir. Bu, standart eleme yöntemlerine kıyasla 
tanenin boyut parametrelerini ve kalitesini belir-
lemeyi daha iyi bir araç haline getirir. Yöntem şu 
anda maltlık arpa ve glutensiz yulaf üretimi için 
kullanılmaktadır.

Cgrain’in patentli ayna tasarımı 
Çekirdek yüzeyinin neredeyse %100’ünün analiz 
edilebildiği Cgrain’in patentli benzersiz ayna dü-
zenlemesi kullanılarak görüntünün uzunluğu, en 
geniş ve en ince tarafları için doğru ölçümler elde 
edilir. Bu, >100.000 piksel çözünürlükle birleştiğin-
de, yüksek derecede doğruluk sağlayan otomatik 
boyut ölçümleri için çok güçlü bir araç sağlar.

Tüm numunenin hem en ince hem de en kalın ta-
raflarını ölçmek için tohumun dönüşü için düzelt-
meler yapılabilir.

Tahıl kalitesini analiz etmek için yeni standart

Görüntü analizine sahip geleneksel düz yataklı sis-
temlerde, tohumun genişliğinin yalnızca uzunluğu 
ve bir ölçümü elde edilir. Genişliğin bu ölçümü ge-
nellikle en geniş tarafın bir ölçümüdür ve tohum-
ların yatay bir yüzeye serilmesine dayanır.

Şekil 1, yulaf çekirdeğinin en ince tarafı yan 
görünümde gösterilecek şekilde yönlendirildiğini 
göstermektedir.

Şekil 2, orta görünümde ölçülen çekirdeğin en ince 
tarafını göstermektedir.

Boyut ölçümleri için Cgrain Value ™ 

Zamandan ve Paradan tasarruf edin
Yenilikçi yapay zeka teknolojisini kullanarak



Neye ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak 
sonuçlar; 
RSonuçlar, tüm numunenin bir diyagramda da-
ğılımı ve ölçülen parametrelerin ortalamalarını 
gösteren bir tablo olarak,

Boyut ölçümleri için Cgrain Value ™

Veya aşağıdaki resimde gösterilen bir eleme de-
neyinde olduğu gibi farklı seviyeleri temsil eden 
hesaplanan eleme yüzdesi olarak sunulabilir

CGrain Value™ ile eleme arasında çok iyi korelas-
yonlara sahip yulaf ve arpa üzerinde büyük ölçekli 
testler yapılmıştır.

Birçok kalite kusuru aynı anda analiz 
edilir
CGrain Value kullanıldığında tahıl için diğer kalite 
parametreleri aynı anda analiz edilebilir.

• Yabancı tohumlar • yabani ot tohumları  
• kırık taneler • Yeşil tohumlar • pembe taneler 
• boyut dağılımı / eleme analizi

Teknik Özellikler
Boyutlar (GxDxY):  600x400x370 mm
Ağırlık: 38 kg
Güç kullanımı: 110-160 W 
 dahili monitör dahil
Analiz prensibi: RGB görüntüleme
Arayüz: 3 USB bağlantı noktası, 
 RJ45 ağı
Analiz hızı: 8-12 çekirdek/saniye
Numune miktarı: 25-500 gram
Numune boyutu: 1- 5 mm genişlik

Kurulum gereksinimleri
Besleme gerilimi: 100-240V AC, 
 frekans  50-60 Hz, 
 Sınıf 1, koruyucu toprak
Mekanik ortam: kullanım sırasında stabil


