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Image Pro premier  - Calibration 

 

Calibration -Image Pro Premier  

 לכייל את התמונה ניתן לבחור באחת מהאופציות הבאות: על מנת

A. uick CalibrationQ – .במידה וקיים בתמונה סרגל או חפץ שאורכו ידוע 

B. patial CalibrationS – .במידה וידוע היחס בין הפיקסלים ליחידת האורך הרצויה 

C. .שימוש בכיול קיים 

 

A. ationQuick Calibr 

 Home → Create (drop down arrow) → Quick Calibrationעל לחץ  בתוכנה .1

 
 

 הסרגל על ידי לחיצה ארוכה על העכבר.\חפץהקו בתמונה לאורך  מתח .2

 ניתן להיעזר בLocal Zoom בצד ימין של התוכנה. שנמצא 

 ובו: Calibrate by featureייפתח החלון  .3

 

 ב- Calibration name  כיולהאת שם בחר. 

 ב- Units  ביחידת האורך הרלוונטית.בחר 

 ב- Feature size שיצרתבמספר יחידות האורך שמייצגות את הקו  בחר. 

  וודא כי קיים  בשורתReference Calibration  לשימוש נוסף יהיה במועדפיםשכיול זה כדי. 

  ,לחץלסיום OK 

 וף המסמך.לס רד תמונהברצה לראות סימון של יחידת האורך במידה ות .4
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B. patial CalibrationS 

  → ptions (drop down arrow) → Spatial Calibration OptionsOHomeעל  בתוכנה לחץ .1

 

  ובו: Spatial Calibrationהחלון  פתחיבצד ימין י .2

 כדי ליצור כיול חדש.על  לחץ 

  את שם הכיול במקום "כתובCal 0 Spatial." 

 ב- Name רלוונטיות. באת היחידות ה בחרAbbr.  שם הקיצור של היחידות )לדוגמא במילימטר יופיע

- mm). 

 כמו בתוכנת  במידה ונתון מספר יחידות האורך לפיקסל(annoramic ViewerP:) 

i. ב  מלא– X את היחס. 

ii. כי מסומן  וודאUnits/pixel 

  פיקסלים ליחידת אורך:המספר  ונתוןבמידה 

i.  במלא – X את היחס. 

ii. כי מסומן  וודאPixel/unit 

 )לרוב לא רלוונטי(: רוחב של התמונה –במידה וידוע יחס אורך  .3

 

 על המנעול שלצד  לחץY  כדי לשחרר את הנעילה 

 על  לחץAdvanced options  

  ב-  Aspect ratio  בין הרלוונטי בחר את היחסX לY 
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 שנמצא לצד שם הכיול לשימוש חוזר.  כי מסומן וודא .4

 :לחץבמחשב לשמור את הכיול  צהבמידה ותר .5

   

 

 

 ב- File name את שם הקובץ מלא. 

 לחץ Save 

 .על התמונהלהכיל את הכיול כדי   לחץלסיום,  .6

 לסוף המסמך.רד תמונה בבמידה ותרצה לראות סימון של יחידת האורך  .7

 

C. :שימוש בכיול קיים 

  → onsptions (drop down arrow) → Spatial Calibration OptiOHomeעל ץ בתוכנה לח .1

 

 ובו: Spatial Calibrationבצד ימין ייפתח החלון  .2

 

 רלוונטי מרשימת השמות: כיול החר בשם הב .3
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    Openשמור במחשב בחר ב והשםבמידה  .4

 הרלוונטי הכיול בחר בקובץ 

  ץ לחOpen 

 .על התמונהלהכיל את הכיול כדי  ץ לחלסיום,  .5

 יף הבא.לסעור עבתמונה בבמידה ותרצה לראות סימון של יחידת האורך  .6

 על התמונה יחידת האורךסימון 

  Options → Toggle Markerץעל התמונה לח סרגל ליצורכדי  .1

 

 לא יישמר עם התמונה אלא אם נשמור את התמונה בפורמט  הסרגלTIFF. 

  שוב  ץלח הסרגללהורדת- Options → Toggle Marker 

 Options → Marker Options ץלערוך את הסרגל לח במידה ותרצה .2

 .צבע, גודל ומיקוםגופן,  כגוןהסרגל  אפשרויותבו ניתן לערוך את ו Calibration Markerחלון הפתח בצד ימין יי .3

 

 

 


