Streszczenia
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PRZETWARZANIE OBRAZÓW
W APLIKACJACH MEDYCZNYCH I PRZEMYS£OWYCH
Jacek Chodak, Tomasz Kryjak: Metody kalibracji urz¹dzeñ do
akwizycji sygna³ów okoruchowych  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W artykule opisano i przetestowano szereg metod kalibracji
urz¹dzeñ do akwizycji ruchu ga³ki ocznej: prostej metody liniowej,
metody liniowej wykorzystuj¹cej dwa punkty kalibracyjne, metody
nieliniowej z wielomianem drugiego stopnia, liniowych sieci neuronowych i sieci neuronowych z radialnymi funkcjami bazowymi
(RBF). Metody kalibracji przetestowano na szeciu osobach
w dwóch eksperymentach: wodzeniu po trajektorii eliptycznej
i skupianiu wzroku w punktach losowo rozmieszczonych na ekranie. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów zosta³y opisane
i omówione.
S³owa kluczowe: zdalne oszacowanie kierunku patrzenia, metody kalibracji
osobniczej, sieci neuronowe

S³awomir Cichoñ: Implementacja w uk³adzie reprogramowalnym operacji kwantyzacji odwrotnej na potrzeby wewn¹trzramkowej dekompresji wideo  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Kwantyzacja danych wideo wystêpuje w ró¿nych odmianach,
niemal w ka¿dym algorytmie kompresji obrazów. Ma ona na celu
redukcjê mniej istotnych danych, jednoczenie zwiêkszaj¹c stopieñ
kompresji danych, w nastêpuj¹cym po kwantyzacji procesie kodowania o zmiennej d³ugoci s³owa. W niniejszej publikacji opisany
zostanie szczegó³owo proces skalowania wstêpnego i kwantyzacji
w standardzie cyfrowego wideo. Przedstawiona zostanie równie¿
architektura potokowa wykonuj¹ca operacjê kwantyzacji odwrotnej, zrealizowana jako jednostka przetwarzaj¹ca sprzêtowego dekodera realizowanego przez uk³ad reprogramowalny.
S³owa kluczowe: kwantyzacja, dekompresja wideo, uk³ady reprogramowalne

Miros³aw Jab³oñski, Daniel Pociecha: Automatyczna anotacja
znaczników sztyftowych w procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W artykule opisano system automatycznego wyznaczania
punktów pomiarowych w procesie walcowania rur na zimno. Podstawowym problemem jaki zosta³ poruszony w artykule, jest dobór metody segmentacji poszczególnych obiektów w obrazach wysokiej rozdzielczoci: planszy kalibracyjnej, odkszta³canej próbki
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metalu oraz miedzianych sztyftów. Przebadano trzy metody adaptacyjnej binaryzacji dla ka¿dego rodzaju obiektów. Przez zastosowanie metod komputerowej analizy obrazów uzyskano znacz¹ce przyspieszenie procesu anotacji punktów pomiarowych w stosunku do
metody manualnej.
S³owa kluczowe: komputerowe przetwarzanie i analiza obrazów, segmentacja,
binaryzacja adaptacyjna, obrazy wysokiej rozdzielczoci

£ukasz Jopek, Laurent Babout, Marcin Janaszewski, Micha³ Postolski: Nowa metoda segmetacji obrazów stopów tytanowych,
wykonanych za pomoc¹ tomografii rentgenowskiej, wykorzystuj¹ca gradient jasnoci  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Artyku³ prezentuje now¹ metodê segmentacji trójwymiarowych obrazów teksturowanych krystalicznych stopów tytanu
o strukturze p³ytowej, wykonanych przy u¿yciu tomografii rentgenowskiej. Zaprezentowana metoda wykorzystuje gradient jasnoci
punktów (wokseli) obrazu oraz metody klasteryzacji danych do rozpoznawania iloci i w³aciwoci klas, na które obraz ma zostaæ podzielony. Metoda testowana by³a dla obrazów 2D i 3D, zarówno dla
tekstur sztucznie wygenerowanych, jak i rzeczywistych obrazów
stopów tytanu.
S³owa kluczowe: segmentacja tekstur, gradient jasnoci obrazu, klasteryzacja

Tomasz Kryjak, Jacek Chodak: Wykorzystanie efektu jasnej
i ciemnej renicy w wizyjnym ledzeniu ruchu ga³ek ocznych 
Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W artykule przedstawiono opis budowy wizyjnego eye-trakera wykorzystuj¹cego efekt jasnej i ciemnej renicy, o czêstotliwoci próbkowania 50 Hz. Opisano konstrukcjê owietlacza, który pozwala, na kolejnych pó³obrazach uzyskiwaæ efekt jasnej i ciemnej
renicy. Zaprezentowano szczegó³owe opisy zastosowanych algorytmów segmentacji i wyznaczania rodka renicy, które pozwalaj¹
na generowanie trajektorii ruchu oka.
S³owa kluczowe: wizyjne ledzenie ruchu ga³ek ocznych, efekt jasnej i ciemnej
renicy, segmentacja renicy

Piotr Pawlik, Zbigniew Bubliñski: Szybka detekcja rozga³êzieñ
w drzewie oskrzelowym  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Artyku³ przedstawia algorytm szybkiej detekcji rozga³êzieñ
w drzewie oskrzelowym na obrazach pozyskanych w trakcie zabie240
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gu bronchoskopii. Wychwycenie charakterystycznych lokalizacji
w drzewie oskrzelowym (jakimi s¹ rozga³êzienia oskrzeli) pomaga
lekarzowi w przegl¹daniu zapisów badania. Uzyskanie jak najkrótszego czasu obliczeñ jest istotne w przypadku koniecznoci przetworzenia wielu zapisów pozyskanych w trakcie ca³odniowych badañ. Proponowany algorytm dzia³a w czasie rzeczywistym i odznacza siê bardzo wysok¹ swoistoci¹.
S³owa kluczowe: bronchoskopia, analiza obrazów biomedycznych

Micha³ Postolski, Marcin Janaszewski, £ukasz Jopek, Laurent Babout: Trójwymiarowa szkieletyzacja drzew oskrzelowych  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Ilociowa analiza ludzkich drzew oskrzelowych jest wyzwaniem z punktu widzenia analizy i przetwarzania obrazów. Uzyskane
do tej pory wyniki s¹ ci¹gle niedoskona³e i wymagaj¹ ulepszeñ. Ilociowa analiza drzew oskrzelowych sk³ada siê z kilku kroków: segmentacji drzewa, szkieletyzacji, dekompozycji drzewa i anatomicznego etykietowania, generacji przekrojów prostopad³ych i na koñcu dokonania pomiarów. Ka¿dy z kroków wymaga u¿ycia innych
algorytmów przetwarzania obrazów. Najwiêcej badañ wykonano
nad problemem segmentacji drzewa. Jednak¿e algorytmy szkieletyzacji s¹ ci¹gle zbyt ma³o przebadane i wymagaj¹ wiêkszej uwagi.
Co wiêcej, uzyskany szkielet ma bardzo du¿y wp³yw na jakoæ
dokonanych pomiarów. W artykule, autorzy, przetestowali trzy
algorytmy szkieletyzacji bazuj¹ce na pocienianiu  najbardziej popularnym podejciu do szkieletyzacji. Ka¿dy z algorytmów wykorzystywa³ inn¹ strategie pocieniania. Artyku³ prezentuje podstawowe koncepcje algorytmów oraz dyskusje na temat ich podstawowych w³aciwoci bazuj¹c na wynikach przeprowadzonych
eksperymentów.
S³owa kluczowe: szkieletyzacja, drzewo oskrzelowe, cubical complex, pocienianie

Dominik Sankowski, S³awomir Je¿ewski, Piotr Duch, Zbigniew
Stolarski, Sylwester B³aszczyk: Algorytmy ustawiania ostroci
kamer w systemie stereowizyjnym robota mobilnego  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W niniejszej publikacji zosta³y przedstawione algorytm DCT
i algorytm Tenenbauma w zastosowaniu do ogniskowania obrazu
w uk³adzie ruchomej kamery umieszczonej na przegubie robota.
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Mo¿liwoæ kontrolowania po³o¿enia pozycji soczewki jest niezbêdna w stereowizyjnych procedurach przetwarzania obrazu. Autorzy przedstawiaj¹ analizê czasu dzia³ania przedstawionych algorytmów.
S³owa kluczowe: autofocus, robot mobilny, stereowizja

Joanna Sekulska-Nalewajko, Jaros³aw Goc³awski, Ewa Gajewska,
Marzena Wielanek: Algorytm do wyodrêbniania ¿y³ek pierwszego i drugiego rzêdu w liciach jab³oni barwionych w celu wykrycia H2O2  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W artykule przedstawiono algorytm wykrywania pierwszo- i drugorzêdowego u¿y³kowania lici. Algorytm ten zastosowano do lici
jab³oni specjalnie barwionych pod k¹tem wykrycia obszarów
H2O2, wystêpuj¹cych w blaszce liciowej w postaci br¹zowych
plam o ró¿nym rozmiarze i natê¿eniu barwy. Plamy te s¹ objawem
reakcji obronnej tkanki rolinnej na infekcjê bakteryjn¹ zwan¹ zaraz¹ ogniow¹. Badane obrazy lici zawieraj¹ widoczne ¿y³ki, których odcieñ koloru oraz jasnoci s¹ zbli¿one do tych obserwowanych w obszarach koncentracji H2O2. Obszary te czêsto nak³adaj¹c
siê na ¿y³ki licia, stanowi¹ powa¿ne zak³ócenia w procesie ich wykrywania. W tych warunkach typowe algorytmy identyfikacji wzoru unerwienia zazwyczaj nie sprawdzaj¹ siê, dlatego zaproponowano now¹ metodê detekcji ¿y³kowania pierwszego i drugiego rz¹du.
Jest ona oparta na krokowym ledzeniu ka¿dej ¿y³ki z wykorzystaniem linii ³amanej o odcinkach sta³ej d³ugoci. Optymalny kierunek
w ka¿dym kroku ledzenia uzyskuje siê poprzez minimalizacjê zaproponowanej funkcji kosztu wzglêdem k¹ta predykcji. Algorytm
napisano w jêzyku M i zrealizowano w rodowisku MATLAB. Testy algorytmu ledzenia ¿y³ek przeprowadzone dla serii obrazów
daj¹ obiecuj¹ce rezultaty zaakceptowane przez biologów.
S³owa kluczowe: u¿y³kowanie licia, zaraza ogniowa, segmentacja obrazu,
otwarcie morfologiczne, ledzenie krzywej, funkcja kosztu

Adam Sêdziwy: rodowisko agentowe w syntaktycznym rozpoznawaniu obrazów  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Czynnikiem istotnie ograniczaj¹cym praktyczne zastosowanie
metod syntaktycznych w zadaniach rozpoznawania obrazu jest z³o¿onoæ obliczeniowa parsingu, któr¹ mo¿na obni¿yæ tylko kosztem
si³y opisowej jêzyka. Gramatyki klasy ETPL(k), posiadaj¹ce z³o¿onoæ O(N2), stanowi¹ sprawdzony formalizm dla zadañ rozpoznawania obrazu. W przypadku zadañ o du¿ym rozmiarze istotna jest
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tak¿e mo¿liwoæ zrównoleglenia obliczeñ i rozproszenie ich w rodowisku agentowym. Wiedzê agenta stanowi wówczas zarówno
znajomoæ fragmentu struktury grafowej, jak i produkcji gramatyki. Równomierna inicjalna dystrybucja tej wiedzy w systemie agentowym pozwala dodatkowo poprawiæ efektywnoæ systemu.
S³owa kluczowe: rozproszone transformacje grafowe, systemy agentowe, syntaktyczne rozpoznawanie obrazów

Artur Sierszeñ, £ukasz Sturgulewski, Micha³ Dubel, Tomasz Marciniak, Adam Wójciñski: System sieciowej analizy behawioralnej
z u¿yciem zbioru ucz¹cego oraz regu³ decyzyjnych bazuj¹cych
na funkcjach odleg³oci  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Sieciowa analiza behawioralna jest zdolnoci¹ do identyfikacji
wzorców ruchu, który nie pojawia siê podczas normalnej pracy
sieci. Innymi s³owy, jest to próba identyfikacji nieregularnoci
w sieci wykraczaj¹ca ponad proste ustawienia dotycz¹ce przekroczenia parametrów dla danego typu ruchu. W artykule przedstawiona zosta³a idea wykorzystania rozpoznawania obiektów, tzn. z u¿yciem zbioru ucz¹cego oraz regu³ decyzyjnych bazuj¹cych na zasadzie s¹siedztwa.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie sieciami komputerowymi, monitorowanie sieci
komputerowych, zasada najbli¿szego s¹siedztwa, sieciowa analiza behawioralna, rozpoznawanie obiektów

PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNA£ÓW
W SYSTEMACH IDENTYFIKACJI I STEROWANIA
Marcin B¹ka³a, Krzysztof Strzecha, Tomasz Koszmider, Anna Fabijañska: Automatyzacja modu³ów wizyjnego i transportowego,
zaimplementowanych w systemie Thermo-Wet  Automatyka
2010, t. 14, z. 3/1
W artykule opisano proces zautomatyzowanego pomiaru napiêcia powierzchniowego i k¹ta zwil¿ania. Zaprezentowano wyniki
pomiarów w³asnoci fizykochemicznych w wysokich temperaturach przy u¿yciu kamer o ró¿nych rozdzielczociach. Przedstawiono koncepcjê modernizacji konstrukcji urz¹dzenia Thermo-Wet.
S³owa kluczowe: system wizyjny, analiza obrazu, zwil¿alnoæ
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Lidia Byczkowska-Lipiñska: Mechanizmy biologiczne jako systemy przetwarzania i transmisji danych  Automatyka 2010,
t. 14, z. 3/1
Funkcje ¿yciowe organizmów s¹ cile zwi¹zane z przemian¹
energii i materii. Wszystkim biochemicznym procesom w komórkach towarzyszy przemiana energii. Przyk³adem systemu biologicznego jest system s³uchowy prezentowany w pracy, w którym
równie¿ zachodzi przemiana energii. Inne systemy pe³ni¹ role przenoszenia informacji, pozwalaj¹c na efektywne funkcjonowanie organów ¿ywych. Systemy wzroku, s³uchu, zapachu s¹ receptorami
rodowiska zewnêtrznego (smak, receptory na skórze) i receptorami rodowiska wewnêtrznego chemicznego i fizycznego.
S³owa kluczowe: mechanizmy biologiczne, transmisja danych

Anna Fabijañska, Krzysztof Strzecha, Tomasz Koszmider, Marcin
B¹ka³a: Poprawa jakoci krawêdzi na poziomie subpikselowym
w obrazach ciek³ych metali i ich stopów  Automatyka 2010,
t. 14, z. 3/1
W artykule rozwa¿ono problem detekcji krawêdzi w obrazach
prezentuj¹cych obiekty emituj¹ce promieniowanie termiczne. Krawêdzie w analizowanych obrazach s¹ w znacznym stopniu rozmyte. W artykule zaprezentowano metodê wykrywania krawêdzi z dok³adnoci¹ subpikselow¹. G³ówn¹ ide¹ zaproponowanej metody
jest budowa ci¹g³ych funkcji na podstawie dyskretnych wartoci
pochodnych obrazu. Wyniki dzia³ania zaproponowanego algorytmu w odniesieniu do analizowanej klasy obrazów zosta³y zaprezentowane i przedyskutowane.
S³owa kluczowe: analiza obrazu, detekcja krawêdzi, dok³adnoæ subpikselowa

Andrzej Fr¹czyk, Piotr Urbanek, Jacek Kucharski: Korekcja algorytmów komputerowego systemu regulacji mocy w nagrzewaniu indukcyjnym  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Prototyp systemu nagrzewania indukcyjnego obracaj¹cego siê
walca stalowego, rozbudowanego w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki £ódzkiej, sk³ada siê z szeciu wzbudników zasilanych przez generatory w.cz. S¹ one generatorami tyrystorowymi
z szeregowym obwodem rezonansowym, pracuj¹cymi w uk³adzie
pó³mostka z dzielon¹ pojemnoci¹ rezonansow¹. Dok³adnoæ regu244
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lacji temperatury powierzchni walca zale¿y, m.in., od statycznych
i dynamicznych w³aciwoci tych¿e generatorów. Aby zapewniæ
dobr¹ jakoæ regulacji, niektóre wady w³asnoci eksploatacyjnych
generatorów mog¹ zostaæ wyeliminowane lub przynajmniej zredukowane z u¿yciem komputerowego systemu pomiaru i sterowania
bêd¹cego inherentn¹ czêci¹ badanego systemu.
S³owa kluczowe: tyrystorowe generatory w.cz., statyczne i dynamiczne w³aciwoci generatorów, komputerowy system regulacji mocy

Maciej Garbacz, Mieczys³aw Zaczyk: Algorytmy rozmyte w nawigacji ko³owego robota mobilnego  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W artykule przedstawiono implementacjê algorytmu omijania
przeszkód dla robota Khepera III, opartego na logice rozmytej.
Do realizacji zadania wykorzystano rodowisko Matlab/Simulink.
Do wykrywania przeszkód wykorzystuje siê czujniki zbli¿eniowe.
Zaimplementowany algorytm rozmyty wyznacza sterowanie robota, wykorzystuj¹c pomiary odleg³oci z czujników.
S³owa kluczowe: planowanie trajektorii, roboty mobilne, omijanie przeszkód,
czujniki odleg³ociowe, logika rozmyta

S³awomir Je¿ewski, Maciej £aski, Robert Nowotniak: Porównanie
wybranych algorytmów w zadaniach lokalizacji robota mobilnego  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W artykule zosta³o przedstawione porównanie wybranych algorytmów w zadaniu lokalizacji w przestrzeni robota mobilnego.
Poddane analizie zosta³y wyniki uzyskane przez cztery ogólne metaheurystyki przeszukiwania: klasyczny algorytm genetyczny,
metoda roju cz¹stek oraz dwa kwantowo inspirowane algorytmy
genetyczne. Wyniki zosta³y porównane z klasyczn¹, analityczn¹
metod¹ Iterative Closest Points, wykorzystywan¹ czêsto do rozwi¹zywania rozwa¿anego w artykule problemu. We wszystkich eksperymentach zosta³a wykorzystana taka sama funkcja celu, utworzona
przy wykorzystaniu algorytmu Iterative Closest Points. Rozwa¿ono
dwa warianty zagadnienia lokalizacji: problem lokalizacji lokalnej
oraz globalnej. Obydwa zagadnienia maj¹ krytyczne znaczenie
w prawid³owym funkcjonowaniu autonomicznego robota mobilnego.
S³owa kluczowe: roboty mobilne, lokalizacja w przestrzeni, Iterative Closest
Points, algorytmy genetyczne, metaheurystyki, metody ewolucyjne
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Daniel Pociecha, Miros³aw Jab³oñski: Stanowisko wizyjnego ledzenia odkszta³ceñ metalu w procesie obróbki plastycznej na
zimno  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W niniejszej pracy zaprezentowano stanowisko wizyjnego ledzenia odkszta³ceñ metalu w procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno. Przygotowana zosta³a aluminiowa rura z naniesion¹ na jej powierzchni miedzian¹ siatk¹. Pomiar odkszta³ceñ
jest mo¿liwy dziêki ledzeniu przemieszczeñ wszystkich punktów
siatki. W trakcie procesu walcowania wykonuje siê zdjêcia, na podstawie których wyznaczane s¹ wspó³rzêdne przestrzenne punktów
oznaczonych na rurze. Do wyznaczania wspó³rzêdnych punktów
wykorzystano metodê stereofotogrametrii. Aby obliczenia stereofotogrametryczne by³y mo¿liwe, konieczna jest anotacja punktów
widocznych na zdjêciach. W pracy zaproponowano dwie metody
anotacji punktów: rêczn¹ i automatyczn¹.
S³owa kluczowe: walcowanie pielgrzymowe, wizyjny pomiar odkszta³ceñ, metoda stereofotogrametryczna

Andrzej Romanowski, Jakub Betiuk, Zbigniew Fr¹tczak: Metoda
automatycznego powiadamiania kierowcy o wykryciu pojazdów
ratowniczych  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Artyku³ przedstawia opis sytemu pozwalaj¹cego na detekcjê
sygna³ów alarmowych pojazdów uprzywilejowanych w ruchu ulicznym. Zadaniem systemu jest wykrywanie dwiêku syren w warunkach ruchu ulicznego i sygnalizacja tego faktu kierowcy pojazdu.
Zaproponowane rozwi¹zanie opiera siê na zastosowaniu mikrokontrolera w celu przeprowadzenia analizy sygna³u dwiêkowego.
Uk³ad rejestruje dwiêk uliczny za pomoc¹ umieszczonego na zewn¹trz samochodu mikrofonu. Zebrany sygna³ jest nastêpnie próbkowany i poddawany przetwarzaniu, w celu wykrycia charakterystycznych, dla pojazdu uprzywilejowanego, wzorców czêstotliwoci.
Implementacja systemu zosta³a zrealizowana w oparciu o kontroler
programowalny AT32UC3A0512 przy u¿yciu AT-MEL Software
Framework 1.2.1 oraz programatora AVRONE!.
S³owa kluczowe: wykrywanie sygna³u pojazdów uprzywilejowanych, przetwarzanie dwiêku
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Dominik Sankowski, Marcin B¹ka³a, Rafa³ Wojciechowski, Andrzej Albrecht: Algorytmy wyznaczania napiêcia powierzchniowego ciek³ych lutów zaimplementowane w testerze lutownoci 
Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W artykule omówiono metody wyznaczania napiêcia powierzchniowego zaimplementowane w urz¹dzeniu tester lutownoci. Autorzy zaprezentowali metodologiê oraz podstawy analityczne pomiaru
napiêcia powierzchniowego z wykorzystaniem metod: p³ytkowej
oraz maksymalnego cinienia w pêcherzyku. W artykule przedstawiono równie¿ budowê automatycznego systemu do przeprowadzania eksperymentów pomiarowych i wyznaczania wartoci napiêcia
powierzchniowego. Zamieszczono równie¿ przyk³adowe dane pomiarowe dla lutów Sn60Pb40 oraz SnAg3,5.
S³owa kluczowe: informatyka przemys³owa, automatyzacja pomiarów, in¿ynieria materia³owa, lutowanie, napiêcie powierzchniowe

Dominik Sankowski, S³awomir Je¿ewski, Piotr Duch, Sylwester
B³aszczyk: Wykrywanie obiektów ruchomych na podstawie danych z czujników odleg³ociowych w robocie mobilnym  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W niniejszej publikacji przedstawiona zosta³a koncepcja algorytmu umo¿liwiaj¹cego wykrycie poruszaj¹cych siê obiektów na
podstawie danych pozyskiwanych z czujników podczerwonych.
Algorytm przez swój charakter stanowi uzupe³nienie informacji wymaganych podczas budowy mapy otoczenia robota mobilnego.
Autorzy przedstawiaj¹ analizê dok³adnoci przedstawionego algorytmu. Przeprowadzone eksperymenty pokazuj¹, ¿e wyniki dzia³ania przedstawionego algorytmu stanowi¹ wiarygodn¹ informacjê
o prêdkoci robota.
S³owa kluczowe: wykrywanie ruchu, robot mobilny, czujniki podczerwone

Dominik Sankowski, S³awomir Je¿ewski, Maciej £aski: Lokalizacja robota mobilnego w czasie rzeczywistym na podstawie danych ze skanera laserowego  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W niniejszej publikacji przedstawiono opis algorytmów wykorzystanych do lokalizacji robota mobilnego w czasie rzeczywistym. G³ówny nacisk po³o¿ono na optymalizacje algorytmu poszukiwania najbli¿szego s¹siada, wykorzystywanego przez metody
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lokalizacji. Autorzy skupi¹ siê na najbardziej powszechnym sposobie lokalizacji, jakim jest ICP (Iterative Closest Points).
S³owa kluczowe: roboty mobilne, Iterative Closest Points, ICP, Simultaneous
Localization and Mapping, SLAM, KD-tree

Dominik Sankowski, S³awomir Je¿ewski, Adam Wulkiewicz:
Uogólniony model dwuwymiarowego czujnika pomiaru odleg³oci dla systemu operacyjnego robota mobilnego  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Opracowanie systemu operacyjnego dla komputerów PC by³o
jednym z wa¿niejszych powodów, dla których sta³y siê one tak popularne, ogólno dostêpne i ³atwe w obs³udze. Naturalne jest wiêc
d¹¿enie do opracowania systemu operacyjnego robota mobilnego
w celu zwiêkszenia ³atwoci jego obs³ugi. W niniejszym artykule
autorzy przedstawiaj¹ uogólniony model czujnika pomiaru odleg³oci, który mo¿e byæ u¿yty w systemie operacyjnym robota mobilnego w celu obs³u¿enia istniej¹cych czujników.
S³owa kluczowe: SLAM, czujnik, lokalizacja, mapa, robot

Krzysztof Strzecha, Marcin B¹ka³a, Anna Fabijañska, Tomasz
Koszmider: Ewolucja stanowiska Thermo-Wet  skomputeryzowanego systemu do pomiaru w³asnoci powierzchniowych  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W artykule przedstawiony zosta³ rozwój stanowiska pomiarowego Thermo-Wet. Zosta³a opisana jego historia i stan obecny.
G³ówny nacisk po³o¿ono na prezentacje najnowszych rozwi¹zañ
w wysokotemperaturowych pomiarach napiêcia powierzchniowego
i k¹tów zwil¿ania. G³ównymi celami ich wprowadzenia jest rozszerzenie funkcjonalnoci stanowiska pomiarowego i zwiêkszenie dok³adnoci oraz powtarzalnoci uzyskiwanych wyników.
S³owa kluczowe: przetwarzanie obrazów, analiza obrazów, pomiary wysokotemperaturowe, k¹t zwil¿ania, napiêcie powierzchniowe

Piotr Urbanek, Andrzej Fr¹czyk, Jacek Kucharski: Algorytmy sterowania ruchem wzbudników w wielowymiarowym systemie
nagrzewania indukcyjnego  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Nieruchome, umieszczone w regularnych odstêpach wzbudniki
s³u¿¹ce do nagrzewania indukcyjnego obracaj¹cego siê walca stalowego nie zapewniaj¹ wymaganego przez nowoczesne technologie
dostatecznie równomiernego profilu tremperatury wzd³u¿ jego two248
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rz¹cej. W artykule zbadano wp³yw poruszaj¹cych siê wzd³u¿ tworz¹cej walca wzbudników na zmniejszenie nierównomiernoci rozwa¿anego profilu temperatury. Zasymulowano kilka wariantów zasilania poruszaj¹cych siê wzbudników oraz doboru d³ugoci stref,
w których te wzbudniki siê poruszaj¹. Wyniki symulacji opracowano pod k¹tem przydatnoci metody do realizacji.
S³owa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, ruch wzbudników, uk³ady wielowymiarowe

ROZPOZNAWANIE INFORMACJI WIZYJNEJ
Marta Chodyka, W³odzimierz Mosorow: Rozpoznawanie programu telewizyjnego przez analizê logo nadawcy  Automatyka 2010,
t. 14, z. 3/1
Artyku³ przedstawia metodê polegaj¹c¹ na automatycznej identyfikacji nadawcy programu telewizji internetowej przez analizê
znaku logo nadawcy programu telewizji internetowej. Taka identyfikacja logo nadawcy pozwoli na kontrolowanie dostêpu do programów wideo konkretnych nadawców w celu blokowania dostêpu do
treci multimedialnych o nieodpowiedniej tematyce osobom ma³oletnim. Zosta³ opracowany nowy algorytm rozpoznawania programu telewizji internetowej ze strumienia wideo w czasie rzeczywistym.
S³owa kluczowe: analiza obrazów, rozpoznawanie obrazów, telewizja internetowa, dziecko a Internet

Szymon Grabowski, Cezary Draus, Wojciech Bieniecki: Rozpoznawanie niet³umaczonych symboli w wielojêzycznym systemie
komputerowo wspomaganego t³umaczenia dokumentów DTP 
Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Artyku³ dotyczy automatycznego t³umaczenia katalogów
i broszur reklamowych przy u¿yciu systemu klasy CAT. Jedn¹
z funkcjonalnoci wspomagaj¹c¹ proces t³umaczenia jest rozpoznawanie fraz, które nie powinny byæ t³umaczone, takich jak dane
techniczne, symbole, skróty, liczby (problem pierwszy), a tak¿e
znaki handlowe, symbole praw autorskich i symbole zastrze¿one
(problem drugi). Zaproponowany algorytm dla pierwszego problemu przeprowadza analizê statystyczn¹ znaków w badanym ci¹gu,
rozdzielaj¹c uprzednio s³owa na takich znakach, jak ³¹cznik czy
ukonik. Jeli choæ jeden z segmentów jest uznany za nie-symbol, to ca³a fraza powinna podlegaæ t³umaczeniu; w przeciwnym
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razie jest ona kopiowana bez zmian. Algorytm rozwi¹zuj¹cy problem drugi wykrywa pocz¹tki fraz zastrze¿onych, opieraj¹c siê podobieñstwie sufiksów wyrazowych poprzedzaj¹cych w danej frazie
symbol ® (lub inny tego typu). Dodatkowym kryterium heurystycznym jest uwzglêdnienie wielkoci liter w badanych sufiksach.
S³owa kluczowe: t³umaczenie wspomagane komputerowo, przetwarzanie
tekstu

Tomasz Jaworski, Jacek Kucharski: Logika rozmyta w opisie relacji przestrzennych obiektów  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Celem artyku³u jest przedstawienie zestawienie przegl¹du najwa¿niejszych metod okrelania relacji przestrzennych miêdzy zbiorami ostrymi i rozmytymi w obrazach 2D. Rozpatrywane typy relacji to punkt  punkt, punkt  obiekt, obiekt ostry  obiekt ostry oraz
obiekt rozmyty  obiekt rozmyty. Artyku³ porusza równie¿ kierunek przysz³ych badañ nad wykorzystaniem rozmytych kierunkowych relacji przestrzennych do modelowania procesów dynamicznych na bazie tomogramów i termogramów.
S³owa kluczowe: logika rozmyta, relacje przestrzenne, kierunkowe relacje
przestrzenne

Jaromir Przyby³o: Algorytm ledzenia d³oni dla systemu rozszerzonej rzeczywistoci  Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Technologia Rozszerzonej Rzeczywistoci (AR) mo¿e znaleæ
zastosowanie w wielu obszarach. Szczególnie korzystne mo¿e byæ
wykorzystanie AR w edukacji. Niniejsza praca jest czêci¹ wiêkszego projektu dotycz¹cego budowy systemu AR opartego na rozpoznawaniu informacji wizyjnej, przeznaczonego do prezentacji
edukacyjnych. W pracy prezentowany jest skuteczny algorytm ledzenia rêki, wykorzystuj¹cy informacje o kolorze i ruchu.
S³owa kluczowe: Rozszerzona Rzeczywistoæ, ledzenie d³oni, przetwarzanie
i analiza obrazów

Sebastian Stoliñski, Wojciech Bieniecki, Jacek Stañdo: Automatyczne wykrywanie i ocenianie wykresów funckji sklejanej 
Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
W tej pracy zaprezentowano algorytm rozpoznawania i oceniania odrêcznie krelonych wykresów funkcji, umo¿liwiaj¹cy
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przetwarzanie skanowanych arkuszy egzaminacyjnych. Zadaniem
ucznia by³o narysowanie wykresu na wydrukowanym uk³adzie
wspó³rzêdnych. Wykres jest rysowany odrêcznie, wiêc nauczyciel
sprawdza, czy linie wykresu przecinaj¹ charakterystyczne punkty
kratowe. W przypadku wykresu funkcji z³o¿onej linia mo¿e byæ
nieci¹g³a i nale¿y zaznaczyæ punkty nieci¹g³oci. Algorytm dokonuje porównania wykresu wzorcowego z ocenianym i zwraca stopieñ zgodnoci pomiêdzy tymi obrazami. Operacje wykonywane
s¹ z nastêpuj¹cych fazach: wyodrêbnienie uk³adu wspó³rzêdnych
z ca³ego obrazu, wydzielenie pojedynczych linii z wykresu badanego i wzorcowego oraz porównanie wyodrêbnionych linii z uwzglêdnieniem pewnego stopnia tolerancji.
Algorytm zosta³ pozytywnie przetestowany na grupie 50 prac.
Pewne b³êdy pojawi³y siê w przypadku, gdy na arkuszu s¹ skrelenia
i dopiski ucznia. Arkusze takie nie zosta³y rozpoznane i mia³y
wp³yw na zwiêkszenie obliczonych b³êdów wzglêdnych.
S³owa kluczowe: e-ocenianie, przetwarzanie obrazów

Jakub Swacha, Szymon Grabowski: Samorozpakowuj¹ce siê
skompresowane dokumenty HTML  Automatyka 2010, t. 14,
z. 3/1
Kompresja danych jest naturalnym sposobem usuniêcia pewnych niedogodnoci zwi¹zanych z tekstow¹ reprezentacj¹ danych.
W szczególnoci, kompresja umo¿liwia przyspieszenie transferu
danych w sieci WWW. Choæ liczba istniej¹cych rozwi¹zañ kompresuj¹cych dane w formacie HTML (i innych formatach webowych) jest znaczna, maj¹ one wiêkszy praktyczny sens tylko wtedy,
jeli s¹ one transparentne dla koñcowego u¿ytkownika, a po¿¹dan¹ cech¹ jest tak¿e brak koniecznoci instalacji dodatkowych
pluginów w przegl¹darce internetowej. W pracy przedstawiamy
algorytm kompresji HTML oparty na klasycznej idei s³ownikowej
(substytucji fraz), z wykorzystaniem dekompresora w JavaScript,
który uruchamia siê tu¿ po za³adowaniu strony i odtwarza jej oryginaln¹ zawartoæ. Algorytm ten dzia³a w dowolnej przegl¹darce
internetowej z w³¹czon¹ obs³ug¹ JavaScript. Eksperymenty pokazuj¹, i¿ algorytm ten, w po³¹czeniu z klasyczn¹ ide¹ usuwania nadmiarowych symboli (bia³e znaki), komentarzy w HTML itp., prowadzi do zmniejszenia oryginalnego rozmiaru dokumentu do oko³o
po³owy.
S³owa kluczowe: kompresja danych, HTML, JavaScript, transport stron
webowych
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Marek Zachara, Cezary Piskor-Ignatowicz, Lidia Dutkiewicz, Katarzyna Grobler, Patryk Orzechowski, Dariusz Pa³ka: Ocena ergonomii polskich portali internetowych na podstawie analizy zachowañ u¿ytkowników poszukuj¹cych zadanych informacji 
Automatyka 2010, t. 14, z. 3/1
Prezentowany artyku³ obejmuje ocenê ergonomii wybranych
polskich portali informacyjnych. Ocena ta obejmuje rozwa¿anie
elementów uk³adu wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie lub zmniejszenie
³atwoci korzystania z danych portali. Przeprowadzone badania
obejmuj¹ ocenê czasu niezbêdnego do wykonania konkretnych zadañ, ledzenie wzroku u¿ytkowników oraz bezporednie wywiady.
Artyku³ obejmuje te¿ porównanie wzglêdnej ³atwoci korzystania
z portali z ich udzia³ami w rynku.
S³owa kluczowe: portale internetowe, ergonomia stron internetowych
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