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Dijital görüntü korelasyonu (DIC), bir malzemenin veya yapının deformasyonu, yer değişimi 
ve gerilimine ilişkin tam alan analizine izin veren bir optik ölçüm tekniğidir. Özellikle 
çeşitli parçaların ve malzemelerin gerilim ve yük tepkisini test etmek için DIC kullanılan 

havacılık, savunma ve otomotiv endüstrilerinde tekniğin popülerliği giderek artıyor. Yüksek hızlı 
kameralar ve çeşitli yazılım paketleri, DIC'ın yeni uygulamalara genişlemesine yardımcı olurken, 
aynı zamanda tekniğin kaliteli nicel veriler sağlamasını garanti ediyor. 

DIC, çeşitli açılardan kayıt yapmak için senkronize edilmiş bir veya birden fazla kamera 
kullanılarak gerçekleştirilebilir. Uzama, gerilme direnci veya tek düzlemsel bozulma için 2 
boyutlu görüntü oluştururken tek kamera kullanılır. 3D görüntüler elde edilen DIC’da genellikle 
çoklu kamera sistemleri kullanılır ve titreşim testi veya çoklu düzlemlerde bozulma analizi gibi 
uygulamalarda kullanılır. DIC'ı gerçekleştirmek için, numunenin yüzeyine özel olarak hazırlanmış 
rastgele bir benek deseni uygulanır ve bu desenin hareketi kaydedilip analiz edilerek gerilme 
ve yer değiştirme alanları ortaya çıkarılır. Şekil 1 (sonraki sayfada), izlenen rastgele bir benek 
deseninin örneğini göstermektedir ve Şekil 2 (sonraki sayfada) gerilim ve yer değiştirme 
ölçümlerine karşın izlemenin nasıl karşılık verdiğini göstermektedir. 

Geleneksel yöntemle sensörleri doğrudan bir nesneye yerleştirerek şekil değiştirme ve hareket 
bilgileri elde edilebilir, DIC ise bazı avantajlarla daha pratik bir yaklaşım önermektedir, örneğin:

1. DIC, ek ağırlık, elektriksel öngerilimleri ve hassas sensör bağlantısını ortadan kaldıran 
temassız bir tekniktir. 

2. DIC, bir alan üzerinde birden fazla noktadan ölçümler yapmayı sağlayarak ölçümleri 
tekrarlamaya gerek kalmadan sensörlerden daha fazla bilgi sağlar. 

3. DIC sadece rölatif verileri değil, mutlak ölçümler de dahil olmak üzere mühendislik için 
uygun nicel veriler sunar. 

4. DIC daha kısa sürer ve tasarım döngüsüne kolayca bağlanabilir. 

Birçok zorlu 

uygulamada, 

sensörlerin kullanıldığı 

geleneksel yöntemlere 
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Yüksek Hızlı Kameralar 
Dijital Görüntü Korelasyonunun 
Gücünü Göstermesine Yardımcı 
Oluyor  



Birçok zorlu uygulamada, sensörlerin kullanıldığı geleneksel yöntemlere 
kıyasla DIC daha fazla nicel bilgi sağlayarak doğru ölçümler alma 
açısından güçlü bir çözüm sunar. Aşağıdaki örneklerin her biri birden 
fazla DIC avantajından yararlanırken, belirli bir avantajın öne çıkarılması 
açısından kullanışlıdır. Ayrıca, geniş uygulama yelpazesinden dolayı, 
farklı kameraların ve yazılımların kullanımını öne çıkarır.

DIC AVANTAJ 1: TEMASSIZ TEKNIK
GÖSTERILEN ÖRNEK — DÖNEN BIR YAPIDA TITREŞIMIN 
ÖLÇÜLMESI

Dönen yapıların titreşim verilerinin ölçülmesi zordur, çünkü gerilim 
ölçerler ve ivmeölçerler gibi geleneksel sensörler sinyalleri elektriksel 
gürültü kontak halkalarından geçirmek zorundadır. Ayrıca, yapının 
hareketini değiştirmeden, dönen yapılara kaç tane fiziksel sensörün 
eklenebileceğine ilişkin bir limit söz konusudur. Bu tip bir uygulama için 
geleneksel frekans analizini kullanmak, sistemin dinamik uyarılmasının 
ölçümünü gerektirdiği için daha fazla zorlaştırmaktadır. Fakat, DIC 
temassız bir teknik olarak, bu durumda titreşim verilerini toplama 
açısından son derece faydalıdır. Austin'deki Texas Üniversitesi'nden 
araştırmacılar, DIC’ın özel bir analiz tekniği ile birleştirilerek döner bir 
bıçaktan titreşim verileri almayı ve modal analiz yapmayı mümkün 
kıldığını gösterdi (Rizo-Patron, 2015). 

Araştırmacılar, görüntü yakalamak için bir çift 
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kullandı. Bu kameralar 1280 x 800 piksel çözünürlükle saniyede 
3.200 görüntü kaydedebilir. Görüntüler, LaVision DaVis 8.2.2 yazılım 
paketi kullanılarak işlendi ve uyarılmayı ölçmeden titreşim frekansını 
belirlemek için Ibrahim Time Domain yöntemiyle birleştirildi.

Araştırmacılar, 900 devir/dakika hızla dönen bıçakla 1.000 Hz’de 
görüntüler yakalayan, basınçlı hava jetiyle uyarılan 2 metrelik helikopter 
rotorunda test etti. Rotorun düzlem dışı deformasyonu 60 mikron 
doğrulukla veya rotor yarıçapının %0,006'sı olarak ve 7,2 milimetre 
uzaysal çözünürlükle ölçüldü. Elde edilen sonuçlar, DIC yüksek 
hızlı kameraların Ibrahim Time Domain yöntemi ile birleştirilmesinin 
dönen sistemlerin modal parametrelerini deneysel olarak belirleme 
konusunda etkili olduğunu göstermektedir.

DIC AVANTAJI #2: BIRÇOK ÖLÇÜM NOKTASI DAHA 
EKSIKSIZ VERI SAĞLAR
GÖSTERILEN ÖRNEK - BALIĞIN 3 BOYUTLU HAREKETLERININ 
INCELENMESI

DIC, geleneksel tekniklerin yapamadığı hareket ölçümleri sağladığı 
için biyolojik ve tıbbi çalışmalarda çok yararlı olabilir. Çin'deki Suzhou 
Üniversitesi'nden araştırmacılar, balığın 3 boyutlu yüzme hareketlerini 
daha iyi anlamak için bunu kullanmaktadır (Jiang, 2016). Araştırmacılar, 
balık üzerine bir benek deseni işaretledi ve balığın yüzme görüntülerini 
almak için iki adet Phantom yüksek hızlı kamerayı kullandı. 4.096 görüntü 
toplayıp balığın 3 boyutlu şekli, şekil değişikliği ve yüzme hareketlerini 
yeniden oluşturmak için 3 boyutlu korelasyon matematiksel modelini 
kullandılar. Balık yüzmesi çalışmaları için kullanılan önceki yöntemlerle 
karşılaştırıldığında DIC balığın gövdesindeki herhangi bir noktanın 
gerçek zamanlı takibi ve birden fazla yönde yüzey değişikliği de dahil 
olmak üzere daha gelişmiş veri sağlar. 

DIC AVANTAJI #3: NICEL VERILER 
GÖSTERILEN ÖRNEK - BÜYÜK ÖLÇEKLI ANALIZ VE ÇOK 
YÖNLÜ HAREKETLERIN YÖNETIMI

Geleneksel sensörlerle büyük ölçekli analizlerde daha fazla alan 
kapsandığı için yönetimi daha zahmetli olabilir. Ayrıca, ek sensörler 
veya testler yapılmadan çok yönlü hareket mümkün olmayabilir. 
DIC teknikleri bir çözüm önermektedir. Fransa'daki Grenoble 
Üniversitesi'nden araştırmacılar, ahşap çerçeveli yapıların sismik 
hareketlere nasıl tepki verdiğini incelemek için tam saha analizinde 
DIC’ı kullandılar (Sieffert, 2016). Bu analiz, bir titreşim masasında simüle 
edilmiş depremlerle tam ölçekli ahşap çerçeveli bir evin tam saha yer 
değişiminin yakalanmasını içermektedir. Araştırmacılar, tam ölçekte 
ölçümleri okurken hasarı net bir şekilde görmek için gerekli görüntü 
çözünürlüğünü dengelemek ve dinamik yükü takip etmek için çok 
sayıda resmi hatırlamak zorunda kaldılar. 

Araştırmacılar, hareketi izlemek için yüksek hızlı Phantom v641 
kamerayı ve analiz için Tracker yazılımını kullandılar. En doğru DIC 
analizi için kameranın maksimum çözünürlüğünü olan 2560 x 1600 
piksel seçeneğini kullandılar. Bu çözünürlükte her bir piksel evin bir 
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Şekil 1: Görüntülerde nokta takibi

Şekil 2: Deformasyon sonrasında yer değiştirme ve şekil değiştirme grafiği

Görüntüyü sağlayan C.Y. Chang; L.C. Chen; W.C. Lee; ve C.C. Ma. 2015, Dijital Görüntü 
Korelasyonunu Kullanarak Tam Alan Deformasyonu ve Titreşimin Ölçülmesi.

Görüntüyü sağlayan Chang; L.C. Chen; W.C. Lee; ve C.C. Ma. 2015, Dijital Görüntü Korelasyonunu 
Kullanarak Tam Alan Deformasyonu ve Titreşimin Ölçülmesi.



duvarındaki 2,16 milimetreyi temsil etmektedir. Saniyede 150 kare 
(fps) ile Phantom CineMag’in 128 gigabaytlık belleği, her sinyal için 
40 gb filmin kaydedilmesini sağladı. Her simüle edilmiş deprem için, 
araştırmacılar 7.599 görüntü aldı ve neredeyse 4.000 pikseli izlediler. 

Araştırmacılar, ayrıca titreşim masasının yer değişimini ölçmek için 
yapıya temas ölçüm cihazları eklediler. DIC analizi hem x hem de y 
yönlerinde yer değişimlerini ortaya çıkardı, temas sensörleriyle bunun 
bulunması mümkün değildi. Ayrıca DIC tekniği dolgu malzemesindeki 
bir açıklığı ortaya çıkardı ve ahşap elemanların eğilme davranışıyla 
ilgili bilgiler verdi. Aksi halde, bu bilgilere ulaşmak mümkün olmazdı. 
Araştırmacılar, DIC yer değişimi ölçümlerinin bir dolgu ahşap çerçeveli 
yapının sismik direnç davranışının doğrudan kanıtı olduğu sonucuna 
vardılar. 

YAZILIM, DIC’IN UYGULANABILIRLIĞINI ARTIRIYOR
Temel DIC yaklaşımları belirli uygulamalarda ayrıntılı analizler 
yapmak için çeşitli yazılım paketleriyle birleştirilebilir. Örneğin Sandia 
National Laboratories araştırmacıları, bir mekanizmanın ne kadar iyi 
işlediğini görmek için dahili olarak geliştirilen yazılımları ve en yeni 
DIC tekniğini kullandılar (Palaviccini, 2016). Geleneksel benek deseni 
boya ile uygulandığında analiz altındaki bileşenin şeklini veya kütlesini 
değiştireceğinden dolayı bileşenin referans noktalarını eklemek 
için gelişmiş bir lazerli işaretleme tekniği kullandılar. Lazer ışınının 
odaklamadan ve hesaplanan eşik değerinden daha düşük ayarlarda 
tutulması, lazerin malzemeyi oymasını veya delmesini engelledi. 

Bilim adamları keyfi şekillerle çalışmak için DIC yazılımını değiştirdiler. 
Bu, bir bileşenin yüzeyinin daha fazla izlenmesini, dolayısıyla analiz 
doğruluğunun artmasını sağladı. Değiştirilen versiyon Phantom v1210 
kameralı otomatik görüş sistemine entegre edildi. Bu sistem, örneğin 
bir üretim ortamında bir üretim biriminin çalışan bileşenlerini izlemek 
için kullanılabilir.

DIC IÇIN KAMERA SEÇIMI 
DIC için kullanılan kameralar, elde edilen verilerin kalitesinde ve analiz 
türlerinde büyük fark yaratabilir ve DIC’ın desteklediği analiz türü 
de iş için en iyi kamerayı belirleyebilir. Genellikle DIC için kullanılan 
lekeler, yüksek kare hızını ve iyi görüntü kalitesini koruyabilen yüksek 
çözünürlüklü kameralarla en iyi şekilde görüntülenen yüksek kontrastlı 
görsel dokular oluşturur. Birçok DIC uygulaması için saniyede yüzlerce 
kare (fps) hızla 2 ila 4 megapiksel çözünürlüklü kameralar iyi çalışır. 

Çarpışma veya hızlı yükleme durumu gibi çok hızlı bir olayın neden 
olduğu gerilme veya şekil değiştirmenin ölçümü için farklı bir tür 
kamera gerekir. Örneğin, bir araba üreticisi metal bir kapı panelinin 
gerçek dünyadaki durumların simule edildiği çeşitli darbelere nasıl 

Şekil 3: Tam deney hazırlığı
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Entegre Sistemler ve DIC Yazılımı: Gerekli mi, Gereksiz mi?  

Sistem entegratörleri yalnızca kamera, 
yazılım ve bilgisayarı birleştiren değil, aynı 
zamanda DIC sonuçlarını teknik çizimlere, 
CAD modellerine ve sonlu eleman 
simülasyonlarına bağlayabilen tak-çalıştır 
DIC paketleri sunar. DIC için, entegre 
sistemler en az bir veya daha fazla kamera 
ve özel yazılımdan oluşur. Çoğu DIC yazılımı 
kameradan bağımsızdır ve entegratörler, 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan tam bir 
pakete dahil kameraları sunarlar. Kameralar 
temel verileri sağlamak için teme unsur 
olduğundan dolayı, en doğru sonuçlara 
ulaşma açısından pakete hangi kameraların 
dahil edildiğinin anlaşılması önemlidir.  
Bu paketler iş akışını kolaylaştırarak 

ve kalibrasyon, görüntü alma ve veri 
analiziyle kullanıcıya rehberlik ederek 
süreci kolaylaştırır ve zamandan tasarruf 
sağlar. DIC’ın sürekli olarak kullanıldığı 

bir endüstriyel ortamda, hızlı ölçümlerin 
zamanla tekrarlanması için düzenli bir iş 
akışının sağlanması kritik öneme sahiptir. 
Tam paketler bu paketleri salarken daha 
yüksek başlangıç maliyetlerine sahiptirler. 
Alternatif olarak, öncelikle sadece kameralar 
satın alınabilir. Bu şekilde, bilim adamları 
ve mühendisler, çoğu kamera yazılımında 
bulunan 2D noktaya dayalı ölçüm 
yeteneklerini keşfetmeye başlayabilirler. 
Buna alıştıktan sonra ihtiyaçlarını tam 
olarak karşılamak için daha gelişmiş DIC 
işleme yazılımına yatırım yapabilirler. Tüm 
entegratörler "yalnızca yazılım" çözümleri 
sunar ve bazı entegratörler esas olarak 
yalnızca yazılım sunarlar.  

Entegratör DIC Yazılımı

Dantec Dynamics Q-400-DIC Standart 3D

LaVision StrainMaster 2D/3D DIC

Görüntü Sistemleri TEMA DIC

Korelasyonlu Çözümler VIC-3D

GOM ARAMIS

MatchID MatchID 2D/Stereo

Holo3 CorelliSTC



tepki vereceğini daha iyi anlamak için DIC’ı kullanabilir. Bu tür 
uygulamalar hızla değişen benek desenini yakalayarak hızlı bir şekilde 
görüntü sağlayabilen kameraları gerektirir. Darbe veya hızlı yükleme 
durumlarını araştırmak, gerekli yüksek kare hızlarına ulaşmak için 
kamera çözünürlüğünde bir denge sağlanmasını gerektirir. Saniyede 
on binlerce kare yakalayan 1 megapiksel veya daha az çözünürlüklü 
kameralar bu uygulamalarda iyi çalışır. 

Yeni bir gösterge paneli malzemesinin farklı yol koşullarında ne kadar 
titrediğini öğrenmek için yapılan titreşim testi gibi bazı uygulamalar 
son derece hızlı kameraları gerektirir. DIC titreşimleri ölçebilir 
ve bir malzemenin veya parçanın analiz edilen tüm alanın farklı 
konumlarındaki titreşimlere yanıt verebilir. Bu uygulamalar, ölçülen 
titreşim frekansının en az iki katı kadar hızlı görüntü sağlayan bir 
kamera gerektirir. Bu, binlerce veya on binlerce hertzde titreşime tepki 
verilen yüksek titreşim frekanslarının analizinin uygulamaya göre 

saniyede yüz binlerce karenin görüntüsünü sağlayabilen bir kameranın 
gerektiği anlamına gelir.

DIC için kullanılan kameraları etkileyen bir diğer unsur da aydınlatmadır. 
Analiz edilen malzeme plastik veya kauçuk ise, yüksek sıcaklıklarda 
eriyebilir veya karakteristikleri değişebilir. Bu, güçlü bir ışık uygulanan 
numunenin analiz sırasında farklı tepki verebileceği anlamına gelir. 
Hassas bir kamera, iyi görüntü elde etmek için gerekli aydınlatma 
miktarını azaltabilir. DIC için kullanılan uzun kayıt sürelerinin çok 
miktarda veri üretebileceğini de hatırlamak önemlidir. 10 gigabit 
indirme kapasitesine sahip olan ve okuma ve analiz yazılımıyla 
hızlı entegrasyon sağlayan kameralar tüm verilerin hızlı bir şekilde 
işlenmesine yardımcı olabilir. 

DIC ÇIKTISI VE KAPASITELERI ÖRNEĞI
Southern Mississippi Üniversitesi'ndeki (USM) araştırmacılar, Amerikan 

Şekil 4: Deney için Miro 310s kamera kurulumu Şekil 6: Darbe sonucu şekil değiştirme videosu 

Şekil 7: Darbe sonucu yer değiştirme videosu
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Şekil 5: 3,333 fps’de darbe videosu

Görüntü ve videoyu sağlayan S. Piland, PhD; T. Gould, PhD; University of Southern Mississippi.

Görüntü ve videoyu sağlayan S. Piland, PhD; T. Gould, PhD; University of 
Southern Mississippi.

Görüntü ve videoyu sağlayan S. Piland, PhD; T. Gould, PhD; University of Southern Mississippi.

Görüntü ve videoyu sağlayan S. Piland, PhD; T. Gould, PhD; University of Southern Mississippi.



futbolunda yaygın olan darbeleri azaltmak amacıyla takılan futbol 
kasklarının performansını değerlendirmek için 3D DIC kullandılar. Bir 
simülasyon kafa modeline bağlanmış doğrusal darbe masasına bir kask 
yerleştirildi. Daha sonra, darbe azalımını simüle etmek için kaska yüksek 
hızda basınçlı vuruş cihazı tarafından vuruldu. Araştırmacılar Dantec 
DIC yazılımı ile Phantom Miro 310s ve Phantom v611 kullandılar. Hem 
Phantom Miro 310 hem de v611 kameraları 1 megapiksel kameralardır. 
Şekil 3 (önceki sayfada) tam DIC kurulumunu ve Şekil 4 deneyin kamera 
kurulumunu göstermektedir. 

Kaska, rastgele bir benek deseni uygulandı ve darbe Phantom Miro 
310s tarafından 3.333 fps'de yakalandı. Şekil 5, darbenin ağır çekim 
videosunu göstermektedir. 

DIC algoritmalarını kullanan Dantec yazılımı, darbenin neden olduğu asıl 

şekil değişiminin, yer değişiminin ve teğetsel gerilimin ilgili videolarını 
kaydetti. Şekil 6, 7 ve 8 ilgili videoları göstermektedir. 

3D DIC, tüm kask performansının darbeleri azaltmayla ilgili nicel 
verileri elde etmek için bu araştırma çabalarıyla potansiyel güvenli 
kaskların gelişimini etkiledi. 

Özetle, DIC gerilim, şekil değiştirme ve titreşim gibi diğer tekniklerle 
elde edilemeyen tam saha, nicel bilgileri sağlayabilir. Doğru kameralar 
ve yazılımlar ile bu esnek teknik, çeşitli uygulamalar için son derece 
hızlı değişiklikleri ölçmede kullanılabilir ve araştırma sonuçlarını 
büyük ölçüde genişletebilir.   •
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Amerika Birleşik Devletleri, http://www.osti.gov/scitech/biblio/1238316.

VISION RESEARCH HAKKINDA 
Vision Research, DIC testi sırasında nesnelerin yüksek hızlı dalgalanmalarını analiz etmek için 
gerekli olan ışık hassasiyeti, görüntü çözünürlüğü, okuma hızı ve görüntü kalitesi kombinasyonuyla 
dijital yüksek hızlı kameraları tasarlar ve üretir. Vision Research, AMETEK Inc. Şirketinin Malzeme 
Analiz Bölümünün iş birimidir. 

Vision Research, çok yönlü Phantom Miro ailesi, v-serisi ve yüksek güçlü Ultra yüksek hızlı kamera 
serisi de dahil olmak üzere, endüstri ihtiyaçlarını karşılayan en geniş kamera yelpazesini sunmaktadır. 
Phantom Miros, tek seferde birden fazla açı sağlamak için, gerektiğinde kolayca monte edilebilen 
1, 2 veya 4 megapiksel CMOS sensörlü, küçük, sağlam, yüksek hızlı kameralar serisidir. Phantom 
Miro Lab Serisi, özellikle yüksek hızlı görüntü dosyalarının görüntülenmesi ve analiz edilmesi 
için bir bilgisayara anında kaydedilebilen laboratuvar uygulamalar için tasarlanmıştır. Küçük Miro 
N5 kamera, anında kullanılabilir görüntü dosyalarının büyük miktarda verilerini elde etmek için 
bir nesnenin içine sığacak kadar küçük olan kameradır. Phantom UHS Serisi, yüksek performans 
gerektiren uygulamalar için 25 Gpx/saniyeye kadar hız ve mükemmel hassasiyet sağlar. 

Tüm Phantom kameraları, zaman etiketli sonuçlarla çeşitli kaynaklardan ve sinyallerden veri 
tümleştirmeyi kolaylaştıran üçüncü parti ekipmanla uyumlu yazılım ve donanımı içerir. 

Şekil 8: Darbe sonucu teğetsel şekil değiştirme videosu

Yüksek Hızlı Kameralar Dijital Görüntü Korelasyonunun Gücünü Göstermesine Yardımcı Oluyor

Görüntü ve videoyu sağlayan S. Piland, PhD; T. Gould, PhD; University of Southern Mississippi.
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