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Kalibracja systemu wizyjnego z kamer¹ CCD
na potrzeby wysokotemperaturowych pomiarów
w³aciwoci powierzchniowych
1. Wprowadzenie
Matryce CCD s¹ urz¹dzeniami elektronicznymi, sk³adaj¹cymi siê z kilku milionów
pojedynczych elementów wiat³oczu³ych, popularnie zwanych pikselami. Z uwagi na
ograniczenia technologiczne, nie jest jednak mo¿liwe wyprodukowanie takiej matrycy,
w której wszystkie elementy wiat³oczu³e mia³y by jednakowe w³aciwoci. Natomiast
nawet niewielkie ró¿nice w sposobie generacji ³adunków oraz reakcji na wiat³o poszczególnych pikseli, mog¹ w znacz¹cym stopniu wp³yn¹æ na jakoæ obrazów cyfrowych.
Wiêkszoæ ze znanych dotychczas metod korekcji niedoskona³oci detektorów CCD
dotyczy g³ównie aplikacji wymagaj¹cych bardzo d³ugich czasów ekspozycji, stosowanych
przede wszystkim w astronomii [2, 3, 6, 8]. Tymczasem, problem ten mo¿e okazaæ siê istotny równie¿ w przypadku specjalistycznych kamer cyfrowych o czasie ekspozycji rzêdu kilkudziesiêciu milisekund.
W niniejszym artykule przedstawiony zosta³ proces kalibracji kamery CCD o krótkim
czasie ekspozycji dla potrzeb wysokotemperaturowych pomiarów napiêcia powierzchniowego i wyznaczania k¹tów zwil¿ania wybranych metali i ich stopów. Poniewa¿ wyznaczenie tych wielkoci odbywa siê na podstawie analizy kszta³tu próbki badanego metalu, kalibracja ma na celu zwiêkszenie dok³adnoci odwzorowania kszta³tu obiektu w wyniku procesu segmentacji.
W szczególnoci skupiono siê na kompensacji czu³oci poszczególnych pikseli matrycy oraz redukcji wp³ywu termicznej generacji ³adunków.
Wykorzystane do prezentacji wyników obrazy, wykonane zosta³y z u¿yciem 8-bitowej, monochromatycznej kamery cyfrowej Wat502a firmy WATEC (USA).

2. Zautomatyzowany pomiar w³aciwoci powierzchniowych
Rozwa¿any w niniejszym artykule system wizyjny jest elementem sk³adowym stanowiska pomiarowego THERMO-WET, bêd¹cego w³asnoci¹ Katedry Informatyki Stosowa* Katedra Informatyki Stosowanej, Politechnika £ódzka w £odzi
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nej Politechniki £ódzkiej. Stanowisko umo¿liwia pomiar napiêcia powierzchniowego i k¹tów zwil¿ania wybranych metali i ich stopów w temperaturach siêgaj¹cych nawet 1800oC.
Z uwagi na ograniczony zakres rozpatrywanych zagadnieñ szczegó³owy, opis urz¹dzenia zosta³ pominiêty. Informacje na jego temat znaleæ mo¿na np. w: [7, 1014].

2.1. System wizyjny
System wizyjny stanowiska THERMO-WET przedstawiony zosta³ na rysunku 1.







W jego sk³ad wchodz¹:
monochromatyczna, miniaturowa kamera wizyjna CCD;
obiektyw;
zmieniacz filtrów, wykonany specjalnie podczas budowy stanowiska badawczego;
karty dwuwymiarowego przetwornika A/C (frame-grabber);
pakiet sprzêgaj¹cy, wykonany specjalnie podczas budowy stanowiska badawczego;
zaawansowane algorytmy przetwarzania i analizy obrazów.
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Rys. 1. System wizyjny stanowiska THERMO-WET

2.2. Metodologia pomiarów
W trakcie procesu pomiarowego, obraz kropli badanego materia³u (por. rys. 2a) poddawany jest procesowi segmentacji. W omawianej aplikacji, proces ten sk³ada siê z dwóch
etapów:
1. oddzielenia próbki wraz z podstaw¹ od t³a (rys. 2b),
2. oddzielenia próbki od pod³o¿a (rys. 2c).
W pierwszym etapie segmentacji wykorzystywany jest algorytm progowania z lokalnym, rekurencyjnym doborem progu [4]. Wynikiem tego etapu jest wydzielenie z obrazu
jednorodnego obszaru stanowi¹cego sumê obszarów próbki i podstawy.
Drugi etap segmentacji ma za zadanie oddzieliæ obszar próbki badanego materia³u
od obszaru podstawy, na której jest ona umiejscowiona. Zastosowane algorytmy dzia³aj¹
w oparciu o wiedzê a priori o cechach geometrycznych próbki i podstawy. Podstawowym
jest za³o¿enie, ¿e górna krawêd podstawy jest lini¹ prost¹ zbli¿on¹ do poziomej.

Kalibracja systemu wizyjnego z kamer¹ CCD...

51

Uzyskany w wyniku segmentacji obraz zawiera trzy obszary jednospójne: próbkê,
podstawê oraz t³o. Algorytmy analizy obrazu maj¹ na celu pomiar tych w³asnoci geometrycznych obiektów zawartych w obrazie (rys. 2d), które s¹ niezbêdne do wyznaczenia napiêcia powierzchniowego badanego materia³u oraz k¹ta zwil¿ania pod³o¿a przez badany
materia³ z wykorzystaniem wzoru Portera [1, 9].

Rys. 2. Kolejne etapy przetwarzania i analizy obrazów w procesie pomiarowym na stanowisku
THERMO-WET: a) obraz oryginalny; b) wynik segmentacji obrazów;
c) oddzielenie próbki od podstawy; d) analiza kszta³tu próbki

Poniewa¿ zaimplementowane w stanowisku THERMO-WET algorytmy wyznaczaj¹ce w³aciwoci powierzchniowe bazuj¹ na pomiarze geometrycznych parametrów analizowanej próbki, istnieje bardzo silny zwi¹zek pomiêdzy dok³adnoci¹ segmentacji a wyznaczeniem napiêcia powierzchniowego i k¹tów zwil¿ania badanego materia³u. Jak wspomniano bowiem wczeniej, algorytmy segmentacji maj¹ na celu precyzyjne okrelenie kszta³tu
próbki.
W zwi¹zku z powy¿szym, konieczny jest dobór odpowiednich procedur przetwarzania
wstêpnego. Wprawdzie w bogatej literaturze przedmiotu zdefiniowanych zosta³o wiele
algorytmów przetwarzania wstêpnego, jednak w wiêkszoci przypadków s¹ one niewystarczaj¹ce do praktycznego wykorzystania w przedstawionym systemie analizy ilociowej
obrazów. W wyniku ich zastosowania czêsto nastêpuje utrata czêci istotnej informacji
obrazowej, w szczególnoci jest to rozmycie krawêdzi obiektów widocznych na scenie,
znacznie utrudniaj¹ca ich precyzyjn¹ lokalizacjê.
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Utrata istotnej informacji obrazowej w procesie przetwarzania wstêpnego wynika
z faktu, ¿e wiêkszoæ znanych algorytmów poprawy jakoci obrazu zwykle nie uwzglêdnia
ani charakteru zak³óceñ wnoszonych do obrazów przez elementy sk³adowe systemów
wizyjnych, ani specyfiki obrazów stanowi¹cych podstawê procesu pomiarowego. Warunki
te spe³nia natomiast procedura kalibracji przedstawiona w kolejnym rozdziale niniejszego
artyku³u.

3. Proces kalibracji
Przedstawiony proces kalibracji kamery obejmuje korekcjê tych czynników, które
wynikaj¹ z niedoskona³oci matrycy CCD. Dlatego te¿ obejmuje przede wszystkim redukcjê degraduj¹cego wp³ywu napiêcia podk³adowego, szumu ciemnego oraz nierównomiernego rozk³adu czu³oci poszczególnych elementów wiat³oczu³ych. Dodatkowo, zamieszczony opis uzupe³niony zosta³ o informacje nt. metody detekcji i korekcji gor¹cych i martwych pikseli.

3.1. Korekcja szumu
Szumem w obrazie cyfrowym nazywany jest dodatkowy, niepo¿¹dany sygna³, który
dodaje siê do ³adunków wygenerowanych pod wp³ywem padaj¹cego na matrycê CCD wiat³a i zmienia tym samym jasnoæ pikseli w obrazie wynikowym. Mo¿na natomiast przyj¹æ,
¿e ród³em sygna³u zak³ócaj¹cego jest jeden z nastêpuj¹cych czynników [2, 3, 6, 8]:
 losowe fluktuacje w fotonowym sygnale (szum fotonowy, photon noise);
 obecnoæ sygna³u podk³adowego (bias signal);
 samoczynna, termiczna generacja ³adunków (szum ciemny, dark current);
 b³êdy odczytu raz b³êdy kwantyzacji sygna³u (szum odczytu, readout noise).
Szum termiczny wraz z sygna³em podk³adowym tworz¹ tzw. t³o instrumentalne obrazu.
Obecnoæ szumów mo¿e w znacznym stopniu pogorszyæ jakoæ obrazu cyfrowego. W szczególnoci, obecnoæ t³a instrumentalnego mo¿e okazaæ siê powa¿nym problemem. Ilustruje to rysunek 3. Przedstawiono na nim obrazy rozgrzanych próbek aluminium
(rys. 3a) oraz miedzi (rys. 3b). Widoczne na obrazach pionowe linie o zmiennej jasnoci
wynikaj¹ w³anie z obecnoci t³a instrumentalnego i wskazuj¹ na sposób odczytu testowanej matrycy CCD. Z uwagi na nierównomierny rozk³ad jasnoci w obszarze obiektu, proces
segmentacji obrazu jest utrudniony.
Do budowy przybli¿onego obrazu t³a instrumentalnego nale¿y wykorzystaæ tzw. ciemne
klatki, czyli obrazy wykonane przy zamkniêtym obiektywie. Poniewa¿ w takiej konfiguracji
na obiektyw nie pada wiat³o, zarejestrowana klatka przedstawia obraz powsta³y w wyniku
zsumowania napiêcia podk³adowego, termo³adunków oraz pewnych losowych zak³óceñ. T³o
instrumentalne mo¿na przybli¿yæ albo w wyniku prostego urednienia wielu ciemnych klatek lub metod¹ ekstrakcji kolejnych sk³adowych jasnoci w sposób opisanyw [5].
Przyk³adow¹ ciemn¹ klatkê przedstawiono na rysunku 4a. Rysunek 4b przedstawia
przybli¿ony obraz t³a instrumentalnego dla testowanej kamery Wat502a. W celu lepszej
prezentacji wyników, histogramy obu obrazów zosta³y rozci¹gniête.
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Rys. 3. Pogorszenie jakoci obrazu w wyniku obecnoci t³a instrumentalnego:
a) aluminium, temp. 657oC; b) mied, temp. 817oC

Rys. 4. Ciemne klatki: a) przyk³adowa ciemna klatka; b) przybli¿ony obraz t³a instrumentalnego.
W celu lepszej prezentacji wyników, histogramy obu klatek zosta³y rozci¹gniête

Korekcja wp³ywu t³a instrumentalnego jest bardzo prosta i polega jedynie na odjêciu
jego przybli¿enia (rys. 4b), od ka¿dego z pozyskiwanych przez system wizyjny obrazów.
Wynik wykonanej w ten sposób korekcji w odniesieniu do przyk³adowych obrazów z rysunku 3 przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Korekcja wp³ywu t³a instrumentalnego na jakoæ obrazu.
Obrazy przed korekcj¹ przedstawione zosta³y na rysunkach 3a i b
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Wyniki korekcji (rys. 5) wyranie pokazuj¹, ¿e usuniêcie obrazu t³a instrumentalnego
poprawia jakoæ obrazów pozyskiwanych w trakcie procesu pomiarowego. W wyniku
korekcji znikaj¹ z obrazu pionowe gor¹ce pasy wskazuj¹ce na kierunek odczytu matrycy.
W konsekwencji zwiêksza siê równomiernoæ rozk³adu jasnoci w obrêbie t³a i obiektu.
Dodatnim efektem jest równie¿ poprawa kontrastu obrazu.

3.2. Kompensacja ró¿nic czu³oci pikseli
Bardzo wa¿nym krokiem kalibracji uk³adu CCD jest kompensacja ró¿nic czu³oci poszczególnych elementów wiat³oczu³ych przetwornika CCD. Ró¿nice te wynikaj¹ g³ównie
z jego nieliniowoci. Liniowoæ odnosi siê do sposobu rejestrowania wiat³a przez detektor
CCD i oznacza wprost proporcjonaln¹ zale¿noæ iloci foto³adunków zgromadzonych
w elementach wiat³oczu³ych przetwornika CCD do natê¿enia padaj¹cego na nie promieniowania. Analogiczna zale¿noæ dotyczy równie¿ sygna³u cyfrowego odpowiadaj¹cemu
ka¿demu z pikseli.
Najprostszym sposobem analizy rozk³adu czu³oci pikseli jest wykonanie tzw. mapy
wzmocnienia, czyli obrazu zarejestrowanego przy równomiernym owietleniu detektora
CCD wiat³em o sta³ym natê¿eniu. Wystêpuj¹ce w takim obrazie fluktuacje jasnoci ujawniaj¹ ró¿nice czu³oci poszczególnych elementów wiat³oczu³ych przetwornika CCD.
Przyk³adow¹ mapê wzmocnienia (obraz oryginalny oraz efekt rozci¹gniêcia histogramu)
przedstawiono na rysunku 6. Powsta³a ona w wyniku urednienia wielu klatek równomiernie owietlonej powierzchni, wykonanych dla ró¿nej lokalizacji ród³a wiat³a oraz odjêcia
t³a instrumentalnego (por. rys. 4b). Urednienia dokonano celu eliminacji szumów o charakterze losowym.

Rys. 6. Mapa wzmocnienia: a) obraz oryginalny; b) wynik rozci¹gniêcia histogramu

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w oryginalnej mapie wzmocnienia (rys. 6a), wahania jasnoci
nie przekraczaj¹ czterech poziomów.
Kompensacja ró¿nic czu³oci wykonywana jest poprzez podzielenie obrazu przez
mapê wzmocnienia zgodnie z zale¿noci¹

L′ = L ff

L − Lb
L ff − Lb

(1)
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gdzie:
L'
L
Lb
Lff
L ff

–
–
–
–
–

obraz wynikowy (po korekcji),
obraz ród³owy,
ciemna klatka (t³o instrumentalne),
mapa wzmocnienia,
rednia jasnoæ mapy wzmocnienia.

Zarówno klatka ciemna, jak i mapa wzmocnienia powinny byæ wykonane w warunkach (wzmocnienie, czas ekspozycji, temperatura otoczenia itp.) jak najbardziej zbli¿onych
do tych, w jakich wykonywane by³o zdjêcie oryginalne.
Wp³yw kalibracji kamery CCD wykonanej w omówiony powy¿ej sposób, przedstawiono na rysunku 7. Z uwagi na kluczowe znaczenie dla procesu pomiarowego, jako kryterium jakoci obrazu przyjêto dok³adnoæ odwzorowania kszta³tu obiektu w wyniku segmentacji. Do segmentacji wykorzystany zosta³ algorytm progowania z lokalnym iteracyjnym wyborem progu [4], zaimplementowany w stanowisku pomiarowym THERMO-WET.
Widoczne na obrazach ramki podkrelaj¹ istotne (z punktu widzenia dalszej analizy kszta³tu) szczegó³y.

Rys. 7. Wp³yw kompensacji ró¿nic czu³oci na jakoæ obrazu: a) obrazy oryginalne, mied, 1094oC;
b) efekt kompensacji; 1)  obraz przed segmentacj¹, 2)  wynik segmentacji.
Ramki podkrelaj¹ istotne szczegó³y w odwzorowaniu kszta³tu

Analiza obrazów przedstawionych na rysunku 7 wskazuje, ¿e kompensacja ró¿nic
czu³oci poszczególnych pikseli w matrycy dodatnio wp³ywa na jakoæ obrazu. W przypadku obrazów oryginalnych poprawa jakoci wydaje siê znikoma i przejawia siê g³ównie
wyrównaniem rozk³adu jasnoci w obszarze t³a obrazu oraz niewielk¹ popraw¹ kontrastu.
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Skala faktycznej poprawy jakoci obrazu widoczna jest dopiero po procesie segmentacji. Zastosowanie kompensacji ró¿nic czu³oci w procesie przetwarzania wstêpnego, wp³ywa na zwiêkszenie regularnoci krawêdzi w obiekcie i podstawie po segmentacji. W konsekwencji zwiêkszona zostaje dok³adnoæ odwzorowania kszta³tu. Nale¿y podkreliæ, ¿e s¹ to
zmiany bardzo istotne z punktu widzenia algorytmów obliczaj¹cych napiêcie powierzchniowe oraz k¹ty zwil¿ania, które aproksymuj¹ profil próbki oraz liniê podstawy.

3.3. Martwe i gor¹ce piksele
Jak wspomniano wczeniej, poszczególne piksele w matrycy mog¹ charakteryzowaæ
siê m.in. ró¿nymi czu³ociami. Ró¿nice te s¹ zazwyczaj niewielkie i wynikaj¹ g³ównie
z minimalnych ró¿nic rozmiarów detektorów. Zdarzaj¹ siê jednak i takie piksele, które
charakteryzuj¹ siê czu³oci¹ znacznie odbiegaj¹c¹ od przeciêtnej, co mo¿e objawiaæ siê
zarówno nadmiern¹ reakcj¹ na wiat³o (tzw. gor¹ce piksele), jak i zupe³nym jej brakiem
(tzw. martwe piksele).
Gor¹ce piksele na zdjêciach objawiaj¹ siê jako pojedyncze punkty, znacznie janiejsze
ni¿ otoczenie. Mo¿na je wykryæ poprzez wykonanie operacji progowania ciemnej klatki,
jedn¹ z najwiêkszych wystêpuj¹cych w niej jasnoci. Wynikiem takiej operacji bêdzie mapa
wskazuj¹ca na punkty obrazu o najwiêkszej jasnoci.
Detekcja martwych pikseli jest równie¿ koncepcyjnie bardzo prosta. Poniewa¿ s¹ one
zupe³nie nieczu³e na wiat³o, w miejscu takiego uszkodzonego piksela, w obrazie zawsze
wyst¹pi czarny (w przypadku kamery monochromatycznej) punkt. Po³o¿enie takiego punktu
bêdzie sta³e, niezale¿nie od utrwalonej sceny. W celu wykrycia martwych pikseli wystarczy
wiêc dodaæ ró¿ne zdjêcia wykonane z wykorzystaniem badanej kamery, a nastêpnie na ich
redniej wykonaæ operacjê progowania z progiem równym 0. Efektem takiego dzia³ania bêdzie mapa martwych pikseli mówi¹ca, które punkty obrazu nale¿y skorygowaæ.
Korekcji gor¹cych i martwych pikseli dokonaæ mo¿na, np. zastêpuj¹c ich jasnoæ
median¹ pikseli s¹siaduj¹cych.

4. Wnioski
W artykule opisany zosta³ proces kalibracji kamery CCD. W przedstawionym ujêciu
kalibracja rozumiana jest jako sprowadzanie odpowiedzi matrycy CCD do zale¿noci liniowej, czyli wprost proporcjonalnej do natê¿enia padaj¹cego na matrycê wiat³a. G³ówna
uwaga skupiona zosta³a wiêc na kompensacji ró¿nic czu³oci poszczególnych pikseli oraz
eliminacji sygna³u podk³adowego i pr¹du ciemnego.
Ponadto, przedstawiony zosta³ wp³yw poszczególnych etapów kalibracji na jakoæ
obrazów pozyskiwanych w trakcie wykonywania eksperymentów na stanowisku
THERMO-WET, do wysokotemperaturowych pomiarów w³aciwoci powierzchniowych
metali. Zaprezentowane wyniki wykazuj¹, ¿e zastosowanie opisanej techniki w procesie
przetwarzania wstêpnego, poprawia jakoæ wyników osi¹ganych w kolejnych etapach procesu pomiarowego.
Przedstawiona technika mo¿e byæ z powodzeniem stosowana w ró¿nych aplikacjach
pomiarowych przetwarzania i analizy obrazów.
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