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GAzl oNNrERslTEs| REKrÖruOĞü,NE
(Blllm8€l Aıeştırna P]ojeleİl Blrlml)
'o7

n018-21' kodlu ve

Yap dırvaıbnnln ııılyayınııiık (bımal

dlfitdr,lta) doğğlnln beıirl€rımrİ

un Klzllöb§i lsll Gö.üntülemenin

kullanlld|ğ| sbndaft öl9üm yünbrnbdnln gdiş|iıllınan' konulu projem için zorunlu olan aşağlda cinsi, miktarl Ve özelIiklen yaZ1
toplam 1 kalem hizmetin / malzemenin

/

teçhizatn tahsis €dilan

ödsnekten temin edilmg§i için bilgilerinizi Ve gereğini ?rZ e|jtr

','

,,,",(/
Özoiliği
. Örvson kayt etme imkanl olan
. Matamatiksgl'işlem araç kutusu olan
. Görünlü fillreleme araç kutı.]sJ . iJ]
. Radyometrik dİibl detay geliştirme (DOE] i].ş,,
ölçüde Radyometrik ölçüm doğruluğur u KiJüü.]lk_.r,
termal görüntı.] alabilrne
. GöninN|eri yüksek hazda görüntüleme, ka],c.iı,-,

şaklama özelliğiolan.

. Hly'l termal olaylarl lşleyebl eİ
. canh görüntiilerden veya €ydeo l4ri> oi ,l e,d(
zaman slcakllğı çizimleri oluştLıratrü|en
. GeliŞmiş başlatma / durdurma laylt k. , , lr,
. s|nlrslz saytda analiz fonKsiyo,]u lnol,ıd t /
,
oian.
. Dosya düzenleyic sl oian
. Yahnlaştlrma ve kaydlrma özelliği le daha yak İd.. ,
bakma imkanl vereblle1
. Arsalar ve istatistikler için birden fazla y|iV,rIaür;i ü

,

i

nesne.

. Gii(ünliı|6riv6 sonudan bitmap, Vüdeo, Eic. ,
MATLAB voya csv fom'tarlna dlŞa aküarma olal ,j
olan

ysrel ölçgkte kazan|m kont.olu - gorü lllLl u,
belidi bil baıümündo kontrastı olomaı,k o|a,al
ayarlayabilen.
.AIdlşlk görüntüler üzerinde analiz yapab.lT le
.R€sim ve vidgo analizi yapabilen gibi özellak{ere 5ahüp
olan AR&GE için ge.eklitermal kan]era yazlllnl
.

Öç€ğin

progr:lmı

.Gö.üntü üzerinde line çekilebilmeli, line üzer,ndekü
max. Min. Noktalan olomatik gösterme]i Ve slcakllk
profili çlkart labilmelidir.

.Allnan hea bir öiçüm fonksiyonundak. sl.,a(1,1.
değerleri, otomatik, excele aklanlabilnıe',dil
.Radyometrik vidoo ve fotoğraf üzerindeki ]Şaret:
a|anda yüzdece slcakİk dağlllml gos:eIiletj, ^1- ,
.Video kayd| hlzlandlrılabilir veya yava>'dl, ,lt

]

olmalıd!r.

.Radyomelrik Vidooda kaylt allndlktan son,a h.l
görüniü karesinde tek lek ileri veya g"ıı

.

"ul!ı.

