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 بینای  سیستم اولیه ماش
ن ی 

Autovision 2
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ن نمونه ای از چند جزء سیستم بین ای  ماشی 
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ر در بین ن ای  ماشینن نمونه ای از استفاده از لی 
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Frame  grabber
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ن یک سیستم بینای   11 ماشی 
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ل کیفن محص والت یک محیط نرم افزاری برای کنیر
کشاورزی 
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ن در خط تولید  یک کارخانهبینای  ماشی 
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ن   که از بینای  ماشی 
بهره یم برنددو صنعنر
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د بازوی رباتیک در خط تولی
خودرو
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ن و اطمینان از پر ب ودن بسته هابینای  ماشی 
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لبخش مشاهده و کنیر 
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شکل اول تصویر اصیل
شکل دوم با عمل فیلیر 
وریتمشکل سوم با اعمال الگ
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