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Abstract 
The magnification capacities of the optical microscopes used in laboratories are 

between 1000 and 3000. A higher magnification capacity is not possible due to 

the technologies of optical microscopes. However, it is necessary to apply image 

processing techniques in order to more understandable the images taken from the 

optical microscope. These techniques can be listed as the separation of the object 

to be examined from the ground noise, determination of the edges, measurement 

of their magnitudes, determination of color and contrast information, application 

of visual depth maps using color spectrum. In this study; firstly a motorized 

working stand design was made for a optical microscope. This stand can make 

X/Y movements with a precision of 0.1 mm. The Z unit to which the optical 

microscope is connected moves with a precision of 0.05 mm. Images taken from 

the optical microscope are first converted to digital images with a resolution of 5 

megapixels. By transferring these numerical images to the software prepared for 

the computer; Gamma forward effect, color effect, 3D effect, gray effect, fixed fit 

sobel effect, find contour, invert effect a decoded image is obtained and the 

desired calculations and measurements can be made on these images. 
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Özet 
Laboratuvarlarda kullanılan optik mikroskopların büyütme kapasiteleri 1000-

3000 arasındadır. Daha yüksek büyütme kapasitesi optik mikroskopların 

teknolojilerinden dolayı mümkün olmamaktadır. Fakat optik mikroskoptan alınan 

görüntülerin daha anlaşılır olmasını sağlamak için görüntü işleme tekniklerinin 

uygulanması gereklidir. Bu teknikler incelenecek objenin zemin gürültüsünden 

ayrılması, kenarlarının belirlenmesi, büyüklüklerinin ölçülmesi, renk ve zıtlık 

bilgilerinin belirlenmesi, renk tayfını kullanarak görsel derinlik haritalarının 

uygulanması şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmada; öncelikle optik mikroskop için 

motorize bir çalışma standı tasarımı yapılmıştır. Bu stant X/Y hareketlerini 

0.1mm hassasiyetle yapabilmektedir. Optik mikroskobun bağlı olduğu Z ünitesi 

ise 0.05mm hassasiyetle hareket etmektedir. Optik mikroskoptan alınan 

görüntüler önce 5 Megapixel çözünürlüğe sahip sayısal görüntü haline çevrilir. 

Bu sayısal görüntüler bilgisayar için hazırlanmış yazılıma aktarılarak Gamma 

forward effect, color twist effect, 3D effect, gray effect, fixed fitler sobel effect, 

find contour, invert effect, fixed fitler sobel + Invert, find hough line, gamma 

invert effect, canny effect, find line, find circle etkileri ile işlenerek çözümlenmiş 

bir görüntü elde edilir ve bu görüntüler üzerinde istenilen hesaplamalar ve 

ölçümler yapılabilir. 
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1. Giriş 

Optik sistemlerde görüntü, ışığın bir mercek sistemi üzerinden geçirilerek ekrana 
vurdurulması ile elde edilir. Oluşan zahiri görüntü merceğin özelliğine ve merceğin 
objeye olan uzaklığına göre mercekten sabit bir uzaklıkta oluşur (Şekil 1). 

Şekil 1: Dışbükey merceğin geometrisi 

 

Görünür ışığı kullanarak yaklaşık 40-3000 defa büyütebilen optik mercek 
sistemlerinden oluşan düzeneğe optik mikroskop (ışık mikroskobu) adı verilir. İlk 
mikroskobun Hollandalı Zacharias Janssen (1580-1638) tarafından babası ile 
birlikte 1595 yılında yaptığı söylenir. İleriki yıllarda Hollanda’nın Delft kentinde 
bir manifaturacının yanında çalışan Anthony Van Leeuwenhoek (1632-1723), 
kumaş dokusunu incelemek için camları bileyerek kendine özgü bir mikroskop 
geliştirmiştir. Basit bir mercek, bronz vida ve plakadan oluşan bu mikroskop 
(Resim 1) ile eritrositleri, bakterileri ve sperm hücrelerini inceleyerek resimlemiş 
ve bu çizimleri 1674 yılında “Philosophical Transactions Of Royal Society of 
London” da yayımlamıştır.  

Resim 1: Van Leeuwenhoek tarafından yapılan mikroskop 
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Şekil 2: Optik mikroskop yapısı 

 

Günümüzde kullanılmakta olan optik mikroskoplar (Şekil 2), genel olarak 0.4 µm 
ile 0.7 µm arasındaki görünür dalga boyundaki ışınları kullanırlar (Şekil 2). Optik 
mikroskoplar ile 0.2 µm’den daha yakın cisimler veya boyu 0.2 µm’den daha küçük 
cisimler iyi seçilemezler. Bu nedenle daha kısa dalga boyuna sahip polarizasyon 
mikroskobu, floresan mikroskobu, X-Işını mikroskobu, elektron mikroskobu gibi 
mikroskoplar geliştirilmiştir (URL1, 2018). 

Şekil 3: Işın Tayfı 

 

İncelenecek cisme ye yapısına bağlı olarak bu mikroskoplardan biri tercih edilir. 
Fakat en yaygın olarak kullanılan optik mikroskoplar uygun fiyatı, kullanım 
kolaylığı ve hücresel incelemelerde sağladığı kolaylıklar ve özellikle canlıları direk 
olarak inceleyebilme özellikleri nedeni ile hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Her 
ne kadar yaygın olarak kullanılsa da bu mikroskoplardan elde edilen görüntülerin 
daha anlaşılır hale gelmesi ve yapılacak ölçümler ve sayımlarda kullanıcının 
desteklenmesi için görüntü işlemle yöntemleri kullanılması, bunun içinde öncelikle 
elde edilen görüntünün sayısallaştırılması gereklidir. Bu işlem için en basit yöntem 
mikroskopların oküler kısmına takılan cmos kameraları kullanmaktır. Diğer bir 
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yöntem ise bu amaçla üretilmiş ve optik mercek sistemi ile cmos kamera 
lenslerinin birlikte olduğu ürünleri kullanmaktır. 

2. Sistem Tasarımı 

2.1. Usb Mikroskop 

Mevcut Usb mikroskoplar yaklaşık olarak aynı tasarıma sahiptir. Büyütme oranları, 
Cmos lenslerinin çözünürlükleri ve kullanılan optik lenslerin kalitelerine göre 
verdikleri görüntüler farklılaşabilir. Bu tip mikroskoplarda klasik masaüstü optik 
mikroskoplardan farklı olarak üst aydınlatma bulunur. Ön optik lenslerin hemen 
çevresinde farklı sayıda bulunan led’ler ile incelenecek objeye üstten aydınlatma 
uygulanır. Klasik optik mikroskoplarda ise aydınlatma alttan uygulanır. Bu 
aydınlatma doğal ışığı ayna ile yansıtmak şeklinde olabileceği gibi flamanlı 
lambalarda kullanılabilir. 

Mikroskobun üst tarafında bulunan toplayıcı optik lensinin hemen arkasında cmos 
sensör bulunur. Bu sensör optik lenslerden gelen ışığın elektriksel hale çevrilmesi 
için kullanılır. Bu sayede anlık olarak görüntüler 25 fps hızında bilgisayara 
aktarılabilmektedir (Resim 2). 

 Resim 2: Usb mikroskop içyapısı. 

 

2.2 Stant Tasarımı 

Çalışmamızda bütün sistemin otomatik hareket etmesini planladığımız için 
öncelikle X,Y,Z yönlerinde hareket edebilen bir stant tasarımı ve üretimi 
yapılmıştır (Resim 3). 
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Resim 3: Motorlu mikroskop standı 

 

Bu tasarımda X ekseninde 20 cm kadar geniş bir inceleme alanı tanımlanmıştır. Bu 
alan mikro adımlarla hareket eden bir adım motor ile kontrol edilmektedir. Y 
ekseni için elle hareket eden bir düzenek yerleştirilmiştir. Z ekseni için 
mikroskobu odaklamak için kullanılan yine motorlu bir düzenek bulunmaktadır. 
Yatay hareket için doğrusal araba ve kızakları ve bunlara bağlı kayış sistemi 
kullanılırken dikey hareket için sonsuz trapez dişli doğrusal hareket milleri ve 
dişliler kullanılmıştır. 

2.3. Elektronik Sistem 

Elektronik sistem step motor sürücüler, limit algılayıcılar, haberleşme ünitesi ve 
beslemeden oluşan devreleri içermektedir. Devre step motorları 1 ile 16 arasında 
mikro adımlara bölerek hareket ettirir. Bölme oranı arattıkça mekanizmanın 
hareket hassasiyeti artmaktadır. Bu sistem bir mikrodenetleyici ile kontrol 
edilmektedir. Mikrodenetleyici’ye bilgisayardan CNC tezgâhlarında kullanılan 
GCode komutları ile hareket emirleri verilmektedir. Bu sayede elektronik sistemin 
farklı yazılımlar ile de kullanılabilirliği sağlanmıştır. 

2.4. Otomasyon Yazılımı 

Otomasyon yazılımı farklı işletim sistemlerinde kullanılabilir olması amacıyla 
Embarcadero Delphi Firemonkey XE4 derleyicisinde crosplatform olarak 
tasarlanmıştır. Yazılım ile elektronik devrenin ve limit algılayıcılarının durumları 
kontrol edilmekte, görüntü işleme yazılımından gelen bilgiler doğrultusunda 
motora gerekli adım sayısı, yön ve mikro adım bilgileri gönderilmektedir. Ayrıca, 
elektronik devreden gelen alınan yol, sınır anahtarları durum bilgisi gibi bilgiler de 
program içinde değerlendirilmektedir. Otomasyon yazılımı elektronik sistemin 
kontrolünü yaparken ayrıca görüntü işleme yazılımı ile bağlantılı olarak 
çalışmaktadır (Şekil 3). 
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Otomasyon yazılımı aynı zamanda mikroskobik kameradan gelen görüntülerin 
gerçek zamanlı olarak ekrana aktarılması ve aynı zamanda gerçek zamanlı 
görüntüler üzerinde de görüntü işleme tekniklerinin uygulanmasını sağlamaktadır. 

Şekil 4: Otomasyon ve görüntü işleme yazılımı 

 

3. Görüntü İşleme 

Görüntü işlemede çok farklı teknikler ve filtreler kullanılır. Kullanılan her filtrenin 
farklı kullanım amaçları ve kullanıcıya verdiği farklı sonuçlar vardır. Yapacağınız 
işleme en uygun filtrenin ve yöntemin seçilmesi kullanıcı tarafından belirlenir. 
Görüntü işleme yazılımda bulunan farklı filtreler ve renk ayarları tek başına 
kullanılabileceği gibi arka arkaya da uygulanabilir. 

3.1. Filtre Uygulama 

Örneğin Evrişim (convolution) filtresi, matris yapısındaki filtre çekirdeğinin 
görüntü üzerinde hareket ettirilerek, görüntü piksellerin değerlerinin tek tek filtre 
çekirdeği değerleri ile karşılıklı çarpılıp, çarpımların toplamının alınması işlemidir 
(Şekil 4).   

Şekil 5: Çizelge 1 3x3 filtre çekirdeği 
1 1 1 
1 -8 1 
1 1 1 

Çizelge 1’de verilen 3x3 filtre çekirdeğinin alanlarının toplamı 1+1+1+1-
8+1+1+1+1=0 'dır. Toplam sıfır çıkarsa bölme oranı 1 kabul edilir. Sıfırdan farklı 
bir değer çıkarsa bölme oranı olarak çıkan değer alınır. Çizelge 4’de verilen 
çekirdek için bölme oranı 1 alınmalıdır. Bölme oranı belirlendikten sonra filtre 
çekirdeği resim üzerinde 0x0 noktasının üzerine yerleştirilir ve çekirdeğin her 
hücresi görüntü üzerindeki hücreler ile tek tek çarpılır, çarpımlar toplanır.  Toplam 
değer daha önce elde edilen bölme değerine bölünür ve sonuç çekirdeğin ortasına 
gelen görüntü hücresine yazılır. Bu işlem filtre çekirdeği bir sağa kaydırılarak 
çekirdek tüm görüntü üzerinde hareket ettirilerek devam edilir (Huang, 2001). 
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Evrişim filtresi uygulanırken kullanılan çekirdek 3x3 olduğu için asıl görüntüde 
kenarlar bu işleme tabi tutulamaz. Bu sorunu çözmek için her kenara matris 
boyutunun bir eksiğinin yarısı kadar resmin tekrarlayan kenarlarını ve sütunlarını 
eklemek gereklidir. Örneğin, 3x3 çekirdek için X eksenine (3-1)/2=1 satır, Y ekseni 
için ise (3-1)/2=1 sütun asıl görüntü üzerine eklenir. Bu yöntemle hesaplanan 
değere göre görüntünün 1. sütunu görüntünün 0. sütununa, 7. sütununu 8. 
sütununa, 1. satırı 0. satırına, 7. satırı 8. satırına kopyalanır. 8x8 çözünürlüğe sahip 
görüntü 10x10 çözünürlüğe yükselmiş olur. Şekil 8’ de dışta koyu renk ile yazılmış 
alanlar asıl görüntüye eklenmiş tekrarlanan satır ve sütunlardır (Jackson, 2004). 

Bu örnekte evrişim filtresinin çarpım değeri 15x1 + 15x1 + 17x1 + 15x1 + 15*-8 + 
17x1 + 17x1 + 17x1 + 15x1 = 8 olarak hesaplanır ve merkez değeri ise 8 /1 = 8 
olarak bulunur ve asıl görüntüde 1x1 adresinde bulunan 15 yerine 8 değeri yazılır 
(Şekil 5). 

Şekil 6: Görüntüm matrisi 
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Kenar belirleme işleminde keskinlik (sharpness) filtresi uygulanır. Filtreyi 
oluşturan Hx ve Hy çekirdekleri ayrı ayrı görüntü üzerine uygulanarak X ve Y 
ekseni üzerindeki kenarları elde edilir (Jackson, 2004). 
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Hx=                                      Hy= 

 

 

 

Hx ve Hy çekirdekleri Resim 3a’ daki gerçek görüntüye uygulandığında Şekil 3b ve 
Şekil 3c‘ de verilen görüntüler elde edilmiştir. Bu uygulamanın sonucunda gerçek 
görüntü üzerindeki renk geçişleri keskinleştirilmiş ve görüntünün bir renk geçiş 
haritası elde edilmiştir. Görüntüde kenar olmayan alanlar siyaha yakın renk ile 
gösterilmektedir. 

Resim 4: a)Orjinal resim, b)Dikey kenar belirleme, c) Yatay kenar belirleme 

a   
 

b   
 

c  

Filtreleme sonrasında elde edilen görüntülerde kenarların gözüktüğü noktalardaki 
pikseller ile bu piksellere komşu olan pikseller arasında renk değerlerinde 
farklılıklar mevcuttur. Komşu piksellerde kenarlar yok ise rengin toplam değeri 0’a 

 0   0   0   0   0 

 0   0   0   0   0 

 1   2  -6   2   1 

 0   0   0   0   0 

 0   0   0   0   0 

 0   0   1   0   0 

 0   0   2   0   0 

 0   0  -6   0   0 

 0   0   2   0   0 

 0   0   1   0   0 
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yaklaşır, kenarlar mevcut ise renk değerleri kenarın keskinliğine göre 0’dan büyük 
değer alır. Bu komşu piksellerin renk değerlerinin farkı görüntüdeki keskinliği 
belirtir. 

3.2. Filtreler 

Gerçek görüntü üzerine hazırlanan yazılım ile oluşturulan filtreler Gamma forward 
effect, color twist effect, 3D effect, gray effect, fixed fitler sobel effect, find contour, 
invert effect, fixed fitler sobel + Invert, find hough line, gamma invert effect, canny 
effect, find line, find circle şeklinde sıralanabilir. Bu filtrelerden elde edilen 
sonuçlar görüntü üzerindeki istenilen etkilerin oluşmasını sağlar. Bu işlemlerin 
yapılabilmesi için yazılım içinde bir araç kutusu bulunur (Resim 4). 

Resim 5: Filtre araç kutusu 

 

 

4. Uygulama 

Usb mikroskop ile alınan kırmızı kan hücrelerinin (Resim 5a) sayısını bulmak için 
sırası ile şu işlemler uygulanır. Öncelikle resimdeki renk geçişlerini yumuşatmak 
için fixed filter’dan Gauss filtresi uygulanır (Resim 5b). Arkasından renk 
geçişlerindeki threshold oranlarını en uygun değere ayarlandığını bulmak için 
canny filtresi uygulanır ve threshold değerleri gözle incelenir (Resim 5c). En uygun 
değer bulunduğunda canny filtresi kaldırılarak find contours filtresi uygulanır. Bu 
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işlem sonucunda resimde bulunan kırmızı kan hücrelerinin toplam sayısı elde 
edilir. Buradaki örnekte toplam 1587 kan hücresi sayılmıştır (Resim 5d). 

Eğer resim üzerinde ölçüm yapılacaksa işaretlemelerde hatanın en az indirilmesi 
için önce color twist özelliği ile renkler arası geçiş sağlanabilir (Resim 5e). Bu 
işlemden sonra sırasıyla Canny, gauss, invert efektleri uygulandığında ölçüm 
yapmak için ekranda siyah beyaz ve kontur çizgilerinin açıkça gözüktüğü resim 
elde edilir (Resim 5f). Bu resim üzerinde direk ölçüm araçları kullanılarak ölçüm 
alınabilir (Kalaycı vd., 2013). 

Resim 6: Kırmızı kan hücreleri üzerine uygulanan filtreler ve sonuçları a) Gerçek görüntü 
b)Gauss filtresi c)Canny filtresi d)Find contours filtresi e)Color twist filtresi f) Canny + 

gauss + invert filtreleri 

a   
 

b   
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c   
 

d   
 

e   
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f   

5. Sonuçlar 

Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlarda optik mikroskoplardan alınan 
görüntülerin görüntü işleme yazılımı ile değerlendirilmesinden sonra daha anlamlı 
sonuçlara ulaşılabildiği gözlemlenmiştir. Bu sonuçların gerçek zamanlı görüntü 
üzerinde veya çekilen resimler üzerinde yapılabilmesi yazılımın daha kullanıcı 
dostu olmasını sağlamıştır. Yazılımda bulunmayan zaman ayarlı çekim yönteminin 
ilave edilmesinin çok yararlı olacağı düşünülmektedir. Örneğin bir besi ortamında 
bulunan bakterilerin zamana bağlı olarak çekilecek fotoğraflarının zamana bağlı 
çoğalmalarının hesabının yapılması için önemli olduğunu düşünmekteyiz. Mekanik 
tasarımda Y hareketinin elle yapılıyor olması tasarımın bir eksikliğidir. Bu hareket 
yönünün de step motorlu olarak yapılması gereklidir. X yönündeki uzun hareket 
tablasının kullanıcıdan kullanıcıya farklı özelliklerde faydası olacaktır. Örneğin 
arka arkaya yerleştirilen lam’ların üzerinde gezinmek bu sayede mümkün 
olabileceği gibi, bir ağaçtan alınan kesitin buraya konulması ile ağacın yaşının 
hesaplanması, daireler arasındaki ilişkilerin incelenmesi mümkün olacaktır. Fakat 
her ne kadar mikroskopta bir üst aydınlatma olsa da bu tablada bir alt aydınlatma 
seçeneğinin de sisteme ilave edilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Ayrıca yazılıma Y hareketinin motorlu kontrolü eklenmesi ile görüntü dikme 
yönteminin yazılıma eklenmesi mümkün olacaktır. Bu sayede daha büyük alanın 
parça parça fotoğrafları çekilerek görüntü dikme yöntemi ile birleştirilmesi ve 
daha geniş bir yüzeyin mikroskobik görüntüsünün bu sayede elde edilmesi de 
mümkün olacaktır. 
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