
Mükemmel doğruluk için benzersiz ayna tasarımlı
tek daneli görüntü analizini kullanarak zaman kazanın

ve objektif bir kalite analizi elde edin

Cgrain Value™, tahıl kalitesini analiz etmek için geliştirilmiş bir görüntü analiz aracıdır.
Cihaz hem yabancı tahıl, yabancı tohumlar gibi görsel analizleri hem de bin dane ağırlığı

ve eleme işlemlerinde olduğu gibi hasarlı dane analizleri için de kullanılır.

Fiziksel tahıl kalitesini analiz etmek için manuel yöntem çok öznel, zaman alıcı,
eğitimli personele bağlı olduğu kadar boyun, omuzlar ve bilekler için yorucudur da.

Cgrain Value™, tahılın kalite analizinde bir sonraki standardı sunar.
Objektif, kullanımı kolay ve zamandan tasarruf sağlamakta olup

hem manuel sınıflandırma hem de eleme ve sayım işlemlerinin yerini alabilir.

Tahıl kalitesini analiz etmek için yeni standart
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Uygulamalar
Arpa, buğday, çavdar, yulaf ve kabuksuz yulafın 
kalite analizi.

Kullanıcılar
Cgrain Value™, geniş bir uygulama yelpazesine 
sahiptir. Tahıl ile ilgili tüm işler için faydalıdır. 
Cihaz aşağıdakilerce kullanılmaktadır:
• Değirmenler
• Malt evleri
• Tahıl tüccarları
• Tahıl laboratuarları
• Glutensiz yulaf üreticileri
• Tohum yetiştiricileri
• Tahıl araştırmacıları

Analizler
Cgrain Value™, aynı anda bir dizi kalite 
parametresini belirleyebilir, örnek olarak:
• Yabancı tahıl
• Yabancı tohumlar
• Yabancı maddeler
• Ergot
• Hasarlı, kırık, cılız, soyulmuş taneler, vs.
• Eleme (boyut dağılımı)
• TGW (bin dane ağırlığı)

Özellikleri ve Faydaları
• İyi tekrarlanabirlikle tamamıyla nesnel analiz
• Çalışma ortamında iyileşme
• Tozlu ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
• Kalite analizinde pek çok değişik aşamanın 
  yerine geçebilir
• Destek ve kalibrasyonlar için ağa bağlıdır

Her danenin görüntüsü üç açıdan elde edilmektedir
Cgrain Value™, her danenin üç görünümünü sunan 
benzersiz, patentli bir ayna tasarımı kullanır. Bu, dane-
lerin doğru bir şekilde ölçülmesine ve neredeyse tüm
yüzeyin kusurlara karşı denetlenmesine izin vererek, 
danelerin yönüne bakılmaksızın yüksek bir algılama 
oranı ve iyi tekrarlanabilirlik sağlar.

Manuel analizden çok daha nesnel
Görsel kalite özelliklerini manuel olarak analiz ederken 
yüksek derecede öznellik vardır. Yöntem açıklamala-
rına bakılmaksızın, tahıl kullanıcıları için ilgi çeken bazı
kusurları tutarlı bir şekilde ölçmek çok zordur. Bu, eği-
timin yanı sıra farklı renk algıları veya bir numunenin
analizine ne kadar vakit ayrılacağına verilen izine göre
değişebilir. Cgrain Value kullanılırken sonuçlar daha 
tutarlı olacak ve cihaz her bir daneyi aynı şekilde 
saniyede 8-12dane analiz edecek bir hızda analiz 
edecektir.

Glutensiz yulaf üretiminde yabancı tahıl tespiti
Bazı kullanıcılar için yabancı tahıl kontaminasyonu 
önemli bir kalite kusuru olabilir. Örneğin Glütensiz 
yulaf üretiminde yabancı tahıl tespitinde Cgrain 
Value kullanılır. Cihaz her bir daneyi benzer şekilde 
değerlendirirken algılama oranı yüksektir ve kısa bir
çalışma süresinde cihaz ürün kalitesini sağlamak 
için kullanılır.

Cgrain Value™ kullanıcılarından alıntılar
“Cgrain Value™’yu personelimiz için çalışma 
ortamını iyileştirmek için seçtik”

“Cgrain Value™ ile manuel olarak yaptığımdan
çok daha fazla yabancı tohumu bulmaktayım”

“Manuel olarak analiz ederken zamanın izin 
verdiğinden daha fazla numuneleri Cgrain 
Value™ kullanarak analiz edebilirsiniz”

“Cgrain Value™’nun kullanımı çok kolay”
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Cgrain Value™ manuel analizden daha fazla
yabancı tohum tespit eder ve işçilik süresini
yaklaşık 95% oranında azaltır.



Maltlık arpada hasarlı taneler

Cgrain birkaç farklı hasar için kalibrasyon yapmıştır.
Örneğin, pembe fusarium veya kırık, cılız ve
soyulmuş daneli arpalar. Bu kusurlara ilişkin bazı 
örnekler aşağıda Cgrain Value'dan elde edilen 
görüntülerle gösterilmiştir. Görüntüleme alanındaki 
aynalar nedeniyle her dane üç açıdan görüntülenir.

Manuel analizden daha fazla veri

Cgrain Value™ ayrıca manuel görsel incelemenin 
analiz edemediği boyutu ve rengi de ölçer. Aşağıda 
Cgrain Value™’da sunulan bazı istatistiklerden 
örnekler verilmiştir. Ölçümler ortalama ve standart 
sapma veya dağılım diyagramları olarak sunulabilir. 
Bu veriler tohum yetiştiricileri veya tahıl bilimcileri 
için ekstra ilgi çekici olabilir.

Eleme ve boyut ölçümleri

Boyut ölçümü için standart yöntemde delikli elekler 
kullanılır. Teknik sınırlıdır ve seçilen elek boyutlarına 
bağlı olarak örneğin sadece bir kısmını belgelemek-
tedir. Bu şekilde sadece tohumun en ince tarafı
ölçülür.

Sonuçlar ve ağ iletişimi

Sonuçlar dokunmatik ekranda kolayca sunulur ve 
görüntüler harici monitörde izlenebilir. Sonuçlar ağ 
bağlantısı üzerinden yazdırılabilir veya dahili 
laboratuvar veri sistemlerine aktarılabilir.

Şekil 1 : Fusariumlu bir arpa danesinin üç farklı açıdan
              görünümü

Şekil 2 : Kabuğu soyulmuş bir arpa danesinin üç farklı açıdan
               görünümü

Şekil 3 : Kırık bir arpa danesinden üç farklı açıdan görünümü

Cgrain Value™’nun düz yataklı sistemlere göre 
getirdiği görüntü analiz avantajı, danelerin yö-
nüne bakılmaksızın hasarların bulunabilmesidir.

Cgrain Value™ numunenin kalınlık, genişlik ve 
uzunluk bakımından boyut dağılımını ölçer. Bu, 
eleme yöntemlerini kullanmaktan çok tane 
boyutunu ve kalitesini belirlemek için daha iyi 
bir araçtır.

Cgrain Value™ şunlarca kullanılmaktadır:

Değirmenler
Tahıl tüccarları
Tohum yetiştiricileri
Glutensiz yulaf üreticileri

Malt evleri
Tahıl laboratuvarları
Tahıl araştırmacıları
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Kolay Kullanım Teknik Özellikler

Kurulum Gereksinimleri

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz:

1. Numune Cgrain Value™ içine 
   dökülür ve analiz dahili 
   dokunmatik ekranda başlatılır. 
   Referans bilgilerini girmek için bir
   barkod tarayıcı ve / veya bir 
   terazi eklenebilir.

Boyutları (GxDxY):
Ağırlık:
Elektrik kullanımı:
Analiz ilkesi:
Arayüz:
Analiz hızı:
Numune miktarı:
Numune parça boyutu:

600 x 400 x 370 mm
38 kg
110 – 160 W, harici monitör dahil
RGB görüntüleme
3 USB portu, RJ45 Şebekesi
8-12 tane/saniye
25-500 gram
1 – 5 mm genişlik

Gerilim Kaynağı:

Mekanik Ortam:

100–240 V AC, frekans 50–60 Hz,
Sınıf 1, koruyucu toprak
Kullanımda durağan

Web Sayfası:
E-mail:
Telefon:

Adres:

www.cgrain.se
info@cgrain.se
+46 18 15 55 60

Cgrain AB
Alsigekatan 4
SE-753 23 UPPSALA
İSVEÇ

2. Tahıl, daneleri ayıran titreşimli 
   bir kap kullanılarak cihazdan 
   beslenir. Cgrain Value™, patentli 
   ayna tasarımında kayarken 
   çekirdekleri belgeler. Daha sonra 
   numuneyi sınıflandırmak ve 
   hataları tespit etmek için gelişmiş
   görüntü analizi kullanılır.

3. Analiz süresince hasar görmeyen
   numune analiz sonunda toplanır.

4. Sonuçlar cihazın dokunmatik 
   ekranında gösterilir.

5. Belirli görüntüler harici ekranda 
   seçilip izlenebilir ve istenirse 
   yeniden sınıflandırılabilir.

6. Sonuçlar USB veya ethernet
   bağlantısı ile basılabilir, dışa 
   aktarılabilir veya sisteminize 
   aktarılabilir
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