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Görüntü ‹flleme Tekni¤inin Yolcu
Bagaj Ve Kargolar›n›n

Temass›z Boyut Ve Hacim
Ölçümlerinde Kullan›lmas›

Bu çal›flmada, RGB-D kamera ile al›nan 3D nesne görüntüsü ifllenerek, nesnelerin boyutlar›n› ve hacimlerini
hesaplayan ve yük hücresi ile a¤›rl›¤›n› ölçen, barkod okuyucu cihaz ile barkodunu okuyan ve MATLAB GUI
arayüzünde bu bilgileri efl zamanl› olarak kullan›c›ya gösteren bir otomasyon sistemi gerçeklefltirilmifltir.
Bu otomasyon sistemi ile hava liman›na gelen yolcu elindeki bagaj› ve kargo paketlerini bir konveyör
üzerine b›rakt›¤›nda boyut, hacim ve a¤›rl›¤› an›nda bilgisayar ekran›nda efl zamanl› olarak görebilecek,
kargo üzerindeki barkod bilgisi barkod okuyucu ile okutulabilecek, foto¤raf› ile birlikte gerekti¤inde veri
taban›na aktar›labilecektir.
TEVF‹K AKKUfi & SAVAfi D‹L‹BAL
GED‹K ÜNIVERS‹TES‹ FEN B‹L‹MLERI ENST‹TÜSÜ
MEKATRON‹K MÜHEND‹SL‹⁄‹ L‹SANSÜSTÜ PROGRAMI

1. Girifl
Bu sistem sayesinde kargo paketlerinin kaybolma, k›r›lma bozulma ve kar›flma gibi durumlarda teslimat s›ras›ndaki paketin/valizin foto¤raf› veri taban›ndan ça¤r›l›p birçok tart›flmal› problemin önüne geçilebilecektir.
Son yirmi y›l içerisinde nesnelerin boyut ve hacimlerinin temass›z olarak ölçülmesi giderek önem kazanm›flt›r. RGB-D sensörler, kameralar, görüntü iflleme yaz›l›mlar› ve görüntü iflleme API’leri sayesinde bu alanda
çal›flma yapan araflt›rmac› say›s› artm›flt›r [1-4]. Günümüzde hava limanlar›nda, yolculara ait el bagaj› ve
kargolar›n uça¤a kabulü öncesi, boyut, hacim ve a¤›rl›k ölçümleri halen geleneksel metotlarla yap›lmaktad›r. Yolcu hava liman›na geldi¤inde, yan›nda getirdi¤i
el bagajlar›n› ve di¤er kargo paketlerini, görevli personele teslim ederken, personel, kabin içi bagaj› olarak
kabul edece¤i valiz ve paketleri bir mekanik sistemin
içine sokmakta, sonras›nda ise tartmaktad›r.
E¤er yolcunun elindeki valiz veya paket bu mekanik
sistemin içine s›¤arsa ve belirlenen limit a¤›rl›¤›n alt›ndaysa yolcuya kabin içi bagaj› olarak verilmekte aksi
takdirde uçakta bulunan kargo bagaj›na kabul edilmektedir. Yolcunun yan›nda getirdi¤i di¤er valiz ve paketler
ise sadece tart›lmakta ve bu tart›m sonucu ç›kan a¤›rl›¤a göre yolcudan kargo ücreti talep edilmektedir. Bu
konvansiyonel sistem, çal›flan personelin zaman›n›
alan, yolcular› ise s›rada bekleten bir sistemdir.
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2. Temass›z Boyut ve Hacim Ölçüm Teknikleri
2.1 Ultrasonik veya IR Al›c›-Verici Çiftleri ile
Temass›z Boyut Ölçümü
Bu metotta x,y ve z eksenlerine yerlefltirilen 3 adet
sensör mevcuttur. Sensörler ultrasonik verici al›c› çiftinden veya IR verici al›c› çiftinden oluflur. Sensör verici taraf› nesneye sinyal gönderir. Nesneden yans›y›p
al›c› göze dönen sinyaller bir mikroifllemci taraf›ndan
de¤erlendirilir. E¤er ultrasonik al›c› verici sensör kulla-

fiekil 1. Ultrasonik veya IR sensörlerle 3D ölçümü

fiekil 2. Çizgi lazer ve kamera ile 3D ölçümü

n›lm›flsa ultrasonik ses dalgas›n›n nesneye çarp›p
dönme süresinden mesafe hesaplan›r. E¤er IR al›c› verici sensör kullan›lm›flsa ›fl›¤›n nesneye çarp›p dönme
süresinden mesafe hesaplan›r. Ölçüm düzene¤i fiekil
1’de gösterilmifltir.
2.2 Çizgi Lazer Tekni¤i
Bu teknikte, genellikle bir çizgi lazer kayna¤› ve kalibre
edilmifl bir kamera kullan›l›r. Bazen çizgi lazer ve kamera birlikte tek bir kutu içinde yerlefltirilebilir. Sistemin çal›flabilmesi için, 3D olarak ölçülmek istenen

fiekil 4. Stereo görüntü tekni¤i ile 3D ölçümü

nesnenin kontrollü bir flekilde hareket etmesi gerekmektedir. Bir enkoder yard›m›yla nesnenin ne kadar
gitti¤i hesaplan›r. Kamera sürekli foto¤raf çekerek lazer çizgisindeki profil de¤iflikli¤inden faydalanarak, görüntü iflleme yaz›l›m› vas›tas›yla nesnenin 3D profili ç›kar›l›r.
2.3 Desen Lazer Tekni¤i
Bu teknikte, alg›lanacak 3D nesne üzerine bir projektör yard›m›yla özel bir desen (genelde çizgiler vb.) düflürülür. Kamera bu çizgileri alg›lar. Çizgilerdeki de¤iflim, görüntü iflleme yaz›l›m› ile ifllenerek nesnenin 3D
profili ç›kar›l›r. Çizgi lazer tekni¤inde nesne hareketli
idi. Bu teknikte nesne sabit olup üzerine tek bir lazer
çizgi yerine, projektör vas›tas›yla desen düflürülmektedir.
2.4 Pasif Stereo Görüntü Tekni¤i
En yayg›n olarak kullan›lan 3D ölçüm tekni¤idir. Bu teknikte sadece 2 kamera kullan›l›r. Kameralar›n aras›ndaki mesafe ve merkez do¤rultu aç›lar› net olarak bilindi¤inden, her bir noktan›n, her iki kameradaki izdüflümü, basit geometrik hesaplamalar ile bulunabilmektedir. Her iki kameradan al›nan görüntüler ifllenerek nesneye ait 3D bilgisi elde edilir. Ifl›k de¤iflimleri ve nesne zemin benzeflmeleri durumunda hatal› ölçüm yapmaya aç›k bir tekniktir.

fiekil 3. Desen lazer kayna¤› ve kamera ile 3D ölçümü

2.5 Aktif Stereo Görüntü Tekni¤i
Bu teknikte, pasif stereo görüntü tekni¤i biraz gelifltirilerek araya bir projektör eklenmifltir. Projektör nesne
üzerine görüntü iflleme yaz›l›m› taraf›ndan bilinen bir
desen gönderir. Her iki kamera taraf›ndan al›nan görüntüler görüntü iflleme yaz›l›m› ile ifllenir. Gönderilen
desenin cisim üzerindeki de¤iflimlerinden faydalanarak nesneye ait 3D bilgisi ç›kar›l›r.
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fiekil 6. RGB-D kamera tekni¤i ile 3D ölçümü

lerden nesneye ait en, boy ve yükseklik bilgileri görüntü iflleme yaz›l›mlar› vas›tas› ile elde edilir.
Projede donan›m olarak RGB-D kamera, yük hücresi
(loadcell), a¤›rl›k göstergesi+RS232 çevirici, barkod
okuyucu ve PC kullan›lm›flt›r (fiekil 6).
Projede kullan›lan RGB-D kamera tümleflik yap›da olup
RGB kamera, derinlik (depth) kameras› ve IR ›fl›k kayna¤›n›n birleflmesinden oluflmufltur. RGB-D kamera
olarak, Microsoft firmas›n›n sundu¤u Kinect for Windows V1 kameras› kullan›lm›flt›r. fiekil 7’de bu kameran›n içyap›s› gösterilmifltir.

fiekil 5. Aktif stereo görüntü tekni¤i ile 3D ölçümü

3. RGB-D Kamera Tekni¤i ile Gelifltirilen Yeni Sistem
Bu teknikte RGB-D kamera 3D ölçümü yap›larak nesnenin üzerine yerlefltirilmifltir. Önceki tekniklerdeki gibi ölçüm s›ras›nda nesnenin veya kameran›n hareket
ettirilmesine gerek olmad›¤› gibi nesnenin üzerine lazer ›fl›k kayna¤› veya projektör yerlefltirilerek nesne
üzerinde çizgi veya desen oluflturmaya da gerek yoktur. RGB-D kamera, 3D ölçümü yap›lacak olan nesnenin üzerine gözümüzle göremedi¤imiz yap›land›r›lm›fl
IR ›fl›klar› gönderir. Nesneye çarp›p RGB-D kameraya
dönen IR ›fl›klar› RGB-D kamera içerisinde bulunan
renkli (RGB) ve derinlik (depth) kameralar› taraf›ndan
alg›lan›r ve bu kameralar taraf›ndan alg›lanan görüntüS.No
1
2

3D Ölçüm Teknikleri
Ultrasonik veya IR verici/
al›c› sensörler tekni¤i
Çizgi lazer tekni¤i

3

Desen lazer tekni¤i

4

Pasif stereo görüntü tekni¤i

5

Aktif stereo görüntü tekni¤i

Kulllan›lan Tekni¤in Avantaj ve Dezavantajlar›
Ölçümü yap›lacak nesnenin köfleye dayand›r›lmas› zorunludur.
Hareketli cisimlerin ölçümü yap›lamamaktad›r.
Çizgi lazer kayna¤› gereklidir. Tarama için nesne veya lazer
kayna¤› hareket ettirilmelidir. Hareketsiz nesnelerin ölçümü
yap›lamamaktad›r.
Kameran›n yan›nda lazer desen üreten projektör kullan›lmas›
gereklidir.
‹ki kamera kullanmak gereklidir. ‹yi bir ölçüm için nesne üzerinde
desen olmal›d›r.
‹ki kamera ve desen üreten bir projektör gereklidir.

Tablo 1 Kamera ile 3D ölçüm tekniklerinin karfl›laflt›r›lmas›
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fiekil 7. Kinect kamera sistemi

MATLAB ortam›nda hesaplanm›flt›r. Yüzey alan› bilgisi
ve yükseklik bilgisinden hacim bilgisine ulafl›lm›flt›r.
Nesnenin a¤›rl›k bilgisinin tespiti için yük hücresinden
(loadcell) gelen sinyal a¤›rl›k göstergesine girilmifl ve
a¤›rl›k bilgisi dijital ekranda görülmüfl ayn› zamanda
a¤›rl›k göstergesinin RS232 ç›k›fl›ndan al›nan a¤›rl›k
bilgisi MATLAB arayüzünde kullan›c›ya sunulmufltur.
PC’ye USB portundan ba¤lanan el tipi barkod okuyucu
ile nesne üzerindeki barkod bilgisi okunarak MATLAB
arayüzünde gösterilmifltir. Sonuçta oluflturulan otomasyon sisteminin endüstride birçok farkl› uygulamada kolayl›kla kullan›labilece¤i de¤erlendirilmektedir.
Referanslar

fiekil 8 Gelifltirilen otomasyon sistemi

MATLAB’de GUI arayüzünde RGB-D kameradan gelen
derinlik görüntüsü, renkli görüntü, nesneye ait kenarlar›n görüntüsü gösterilmifltir. Ayn› zamanda nesneye ait
en, boy, yükseklik, hacim, a¤›rl›k, hacimsel a¤›rl›k ve
barkod bilgisi arayüzde kullan›c›ya efl zamanl› olarak
sunulmufltur. Gelifltirilen otomasyon sistemi fiekil
8’de detayl› olarak gösterilmifltir [5].
4. Sonuç
Bu proje ile hava limanlar›nda
yolcular›n el bagajlar› ve kargo
paketlerinin boyut, hacim ve
a¤›rl›klar›n›n RGB-D kamera ve
yük hücresi kullan›larak temass›z olarak ölçümü sa¤lanm›flt›r. RGB-D kameralar›n çal›flma prensipleri nesneden ald›¤› derinlik ve renkli görüntü
yap›lar› bir deneysel ölçüm düzene¤i oluflturularak incelenmifl, derinlik ve renkli görüntüler MATLAB ortam›nda yaz›lan
kod vas›tas›yla ifllenmifltir.
Görüntü iflleme yöntemleriyle
nesnelerin köfle noktalar› ve
kenarlar› tespit edilmifl ve bu
bilgiler kullan›larak nesnelerin
yüzey alanlar› hesaplanm›flt›r.
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