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Automatyczna anotacja znaczników sztyftowych
w procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno
1. Wprowadzenie
1.1. Wstêp
Jednym z obszarów zastosowañ wspó³czesnych systemów wizyjnych oraz metod przetwarzania i analizy obrazu s¹ szeroko rozumiane systemy pomiarowe. Po³¹czenie fotogrametrii, techniki pomiarowych, obliczeniowych i metod akwizycji cyfrowego sygna³u wizyjnego charakteryzuje siê szeregiem po¿¹danych cech takich, jak bezinwazyjnoæ, powtarzalnoæ oraz szybkoæ dzia³ania. W³aciwoci te s¹ szczególnie istotne zarówno
w diagnostyce medycznej, geodezji, jak i w ró¿nych ga³êziach przemys³u (pomiar odkszta³ceñ i przemieszczeñ obiektów, kontrola jakoci).
W niniejszym artykule zostan¹ przedstawione wyniki prac maj¹cych na celu automatyczn¹ detekcjê i lokalizacjê markerów w próbce materia³u poddawanego obróbce plastycznej na zimno. Ostatecznym celem pomiarów dokonywanych podczas walcowania jest jednak
rekonstrukcja trójwymiarowej siatki punktów pomiarowych z sekwencji obrazów 2D za pomoc¹ technik fotogrametrii. Powodzenie takiej metody pomiaru po³o¿enia punktu w przestrzeni 3D uzale¿nione jest od precyzji oraz powtarzalnoci lokalizacji punktów charakterystycznych na obrazach ród³owych. W przypadku manualnej lokalizacji i anotacji markerów
trudne jest utrzymanie precyzji dla du¿ych zbiorów punktów. Za³o¿ono, ¿e proponowany
automatyczny system pozwoli utrzymaæ sta³¹ jakoæ pomiaru przy znacznie wiêkszej szybkoci obróbki obrazów próbki uzyskanych na kolejnych etapach walcowania metalu.

1.2. Stanowisko pomiarowe
Stanowisko pomiarowe, szczegó³y procesu technologicznego oraz model odkszta³ceñ
zosta³y przedstawione w publikacjach [3, 4]. W procesie obróbki plastycznej rur istotn¹
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rolê odgrywa walcarka pielgrzymowa sk³adaj¹ca siê z walców i ruchomego trzpienia, na
którym zamocowany jest obrabiany materia³. Trzpieñ z próbk¹ materia³u wykonuje ruch
posuwisto-zwrotny i obrotowy. Urz¹dzenie mo¿e byæ zatrzymane na dowolnym etapie walcowania celem dokonania pomiaru odkszta³ceñ.
Kluczowym elementem stanowiska pomiarowego jest aparat fotograficzny wysokiej
rozdzielczoci umieszczony na ruchomym statywie. Obejmuje on w kadrze próbkê walcowanego materia³u oraz planszê referencyjn¹ w tle. Na planszy naniesione s¹ znaczniki referencyjne. Po ka¿dym etapie walcowania wykonywane s¹ dwie fotografie w ró¿nych po³o¿eniach statywu.
Walcowana próbka metalu ma postaæ grubociennego cylindra, w którym zamocowane s¹ markery w postaci sztyftów miedzianych kontrastuj¹cych barw¹ w stosunku do powierzchni metalu próbki. Trójwymiarowa rekonstrukcja po³o¿enia sztyftów w oparciu
o punkty na planszy referencyjnej pozwala ledziæ proces odkszta³cania materia³u, jednak
konieczne jest wczeniej okrelenie po³o¿enia ka¿dego z nich na dwóch zdjêciach. £¹czna
liczba punktów koniecznych do wyznaczenia na dwóch obrazach wynosi oko³o 500, a czas
potrzebny na rêczne wskazanie lokalizacji punktów to ok. 3 godziny. Za³o¿ono pokrycie
ca³ej powierzchni próbki i 8 etapów walcowania, zatem szacowany ca³kowity czas anotacji
punktów pomiarowych i referencyjnych na wszystkich obrazach wynosi 36 dni roboczych
jednego specjalisty. Dla porównania: czas walcowania na prototypowym urz¹dzeniu wynosi ok. 30 minut. Uzasadniona jest zatem próba automatyzacji wyznaczania punktów referencyjnych na planszy oraz punktów pomiarowych na próbce.

1.3. Akwizycja obrazów
Sekwencje obrazów do detekcji i lokalizacji znaczników zosta³y pobrane za pomoc¹
aparatu fotograficznego Canon 50D. Aby umo¿liwiæ precyzyjne badanie próbek o du¿ym
rozmiarze obrazy, maj¹ rozdzielczoæ 4752×3168 pikseli. Pomimo wielu zabiegów maj¹cych na celu zagwarantowanie dobrej jakoci obrazu (dedykowane owietlenie, filtr polaryzacyjny), na zdjêciach pojawiaj¹ siê zak³ócenia w postaci odb³ysków od planszy kalibracyjnej. Refleksy obecne s¹ równie¿ na metalicznej powierzchni rury. Ulega ona cyklicznym
deformacjom plastycznym w procesie walcowania, a sama próbka jest przemieszczana
i obracana podczas kolejnych pomiarów. Dodatkowo, nastêpuje zmiana po³o¿enia aparatu
fotograficznego. Wszystko to powoduje, ¿e obraz obszaru próbki zawiera drastyczne zmiany jasnoci. Utrudniaj¹ one rêczny proces lokalizacji markerów oraz komplikuj¹ algorytmy
detekcji w przypadku automatycznej lokalizacji.

2. Automatyczna detekcja znaczników
Wstêpna analiza sekwencji obrazów zebranych podczas procesu walcowania pozwoli³a okreliæ kluczowe etapy procesu detekcji i lokalizacji znaczników na próbce:
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 segmentacja obszaru planszy referencyjnej,
 segmentacja obszaru walcowanej próbki w obszarze planszy referencyjnej,
 segmentacja miedzianych znaczników sztyftowych w obszarze próbki.
Znaczniki referencyjne w postaci czarnych piercieni naniesionych na planszê kalibracyjn¹ nie ulegaj¹ odkszta³ceniom ani przemieszczeniom w procesie walcowania metalu. Ich
automatyczna lokalizacja jest mo¿liwa z wykorzystaniem standardowych funkcji dostêpnych w przybornikach pakietu Matlab [13]. Zagadnienia zwi¹zane z ich wyznaczaniem zosta³y opisane w odrêbnym opracowaniu [3].
Ka¿dy z wymienionych rodzajów obiektów (plansza, próbka, znacznik) cechuje siê
odmiennymi w³asnociami topologicznymi, rozk³adem barw i jasnoci. Cechy po¿¹dane
w segmentacji jednego z obiektów stanowi¹ utrudnienie w wyznaczaniu innych. Na przyk³ad du¿a jasnoæ planszy kalibracyjnej u³atwia odrzucenie obszarów odpowiadaj¹cych
elementom walcarki. Jednoczenie, refleksy pojawiaj¹ce siê na powierzchni próbki objawiaj¹ siê barw¹ i jasnoci¹ podobnymi do obszaru planszy. Du¿a rozdzielczoæ obrazu ród³owego jest po¿¹dana ze wzglêdu na precyzjê wyznaczania punktów pomiarowych.
Z wielkim rozmiarem pliku wejciowego wi¹¿e siê jednak du¿a iloæ obliczeñ.
Z racji na du¿y rozmiar obrazów wejciowych (15 megapikseli ) prace projektowe nad
algorytmem automatycznej detekcji markerów rozpoczêto od prób zastosowania prostych
operacji przetwarzania i analizy obrazów. Zastosowano filtry liniowe, operacje morfologiczne, algorytmy binaryzacji adaptacyjnej oraz indeksacjê. Kluczow¹ rolê w automatyzacji segmentacji na wszystkich wymienionych etapach odrywa algorytm segmentacji. Przebadane zosta³y nastêpuj¹ce metody:
1)
2)
3)
4)

binaryzacja
binaryzacja
binaryzacja
binaryzacja

ze sta³ym progiem,
oparta o analizê histogramu metod¹ Otsu,
lokalna z urednianiem,
lokalna z rozmyciem filtrem Gaussa.

Metoda pierwsza wymaga rêcznego ustalenia progu binaryzacji przez operatora. Dla
zgromadzonych sekwencji, czynnoæ ta powinna byæ wykonana dla ka¿dego obrazu oddzielnie ze wzglêdu na zmiennoæ poziomów jasnoci obrazu. Lokalne zak³ócenia obrazu
w postaci cieni lub refleksów dyskwalifikuj¹ tê metodê ze wzglêdu na defekty powstaj¹ce
z tego powodu w obiektach.
Metoda druga, opisana przez Otsu w publikacji [5], bazuje na analizie histogramu.
Zastosowane tam podejcie statystyczne nie uwzglêdnia jednak zale¿noci topologicznych.
Wi¹¿e siê z tym ryzyko segmentacji obiektów pozornych dla obszarów zawieraj¹cych gradienty jasnoci.
Metoda trzecia i czwarta polegaj¹ na wyznaczeniu obrazu pomocniczego przez zastosowanie filtru uredniaj¹cego lub konwolucjê filtrem Gaussa o okrelonym rozmiarze
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kontekstu [8]. Progowanie ró¿nicy obrazu pomocniczego i ród³owego ze sta³¹ wartoci¹
progu pozwala uzyskaæ obraz wynikowy uwzglêdniaj¹cy nie tylko informacje o jasnoci
pikseli, ale równie¿ ich otoczenie i topologiczne zale¿noci. Jest to po¿¹dane ze wzglêdu na
ustalony kszta³t planszy i niewielk¹ zmiennoæ kszta³tu i orientacji próbki.
Nie bez znaczenia jest równie¿ dobór przestrzeni barwnej do przeprowadzenia segmentacji poszczególnych typów obiektów. Szeroki przegl¹d ró¿nych sposobów reprezentacji i segmentacji obrazów barwnych zamieszczono w opracowaniu [9]. Przydatnoæ alternatywnych reprezentacji zosta³a potwierdzona praktycznie we wczeniejszych pracach [6, 7].
Wejciowy obraz kodowany jest w przestrzeni RGB (Red Green Blue). W detekcji obszaru
planszy oraz obszaru próbki korzystna jest reprezentacja w poziomach szaroci (luminancja). Du¿e zmiany jasnoci w obszarze próbki wymuszaj¹ zastosowanie reprezentacji HSV
(Hue, Saturation, Value). Dokonano równie¿ wstêpnych testów segmentacji z wykorzystaniem ró¿nicowej reprezentacji barwnej YCrCb. Rezultaty nie by³y jednak zadowalaj¹ce ze
wzglêdu na znacz¹cy wp³yw komponentu luminancji Y, który jak wspomniano, cechuje siê
du¿¹ zmiennoci¹. Konwersja obrazu RGB do reprezentacji HSV charakteryzuje siê du¿¹
z³o¿onoci¹ obliczeniow¹, co utrudnia jej wykorzystanie w systemach czasu rzeczywistego
o du¿ej przepustowoci. W opisywanym systemie anotacji znaczników nie wystêpuje jednak ograniczenie co do czasu obliczeñ, poniewa¿ obrazy przetwarzane s¹ po zakoñczonym
walcowaniu.

2.1. Segmentacja planszy referencyjnej
Celem tego etapu jest wydzielenie obszaru planszy kalibracyjnej, jak zaprezentowano
na rysunku 1.
a)

b)

Rys. 1. Rezultaty segmentacji obszaru planszy referencyjnej z próbk¹ na pierwszym planie:
a) zielony kontur oznacza automatycznie wyznaczony obrys planszy referencyjnej;
b) wynik binaryzacji adaptacyjnej z filtrem uredniaj¹cym o rozmiarze 4097
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Zajmuje ona znaczn¹ czêæ powierzchni obrazu. Podjêto próbê segmentacji metod¹
binaryzacji ze sta³ym progiem, jednak metoda ta nie da³a dobrych efektów. Przyczyn¹ by³y
odb³yski i gradienty jasnoci oraz cienie powstaj¹ce w otoczeniu próbki. Obszar maszyny
walcuj¹cej pozostaje ciemny pomimo zastosowania dodatkowego owietlenia. Dziêki temu
mo¿liwe sta³o siê oddzielenie obszaru bia³ej planszy od elementów walcarki za pomoc¹
algorytmu binaryzacji lokalnej z urednianiem. Zastosowanie adaptacyjnej binaryzacji nie
usuwa jednak znaczników naniesionych na planszy referencyjnej. Równie¿ punkty odpowiadaj¹ce ciemnym obszarom powierzchni próbki w regionach brzegowych klasyfikowane
s¹ jako piksele nale¿¹cego t³a, a nie do planszy. Konieczne zatem okaza³o siê dalsze przetwarzanie wyniku binaryzacji lokalnej celem zapewnienia integralnoci obszaru planszy.
Wykorzystano tutaj operacje zamkniêcia morfologicznego, które zalewa puste obszary
znajduj¹ce siê wewn¹trz du¿ych obiektów lub w ich bezporednim s¹siedztwie. Dobór
kszta³tu i rozmiaru elementu strukturalnego zosta³ dokonany w oparciu analizê defektów
zaobserwowanych w wynikowym obrazie binaryzacji.

2.2. Segmentacja odkszta³canej próbki
Kolejnym etapem po lokalizacji obszaru planszy referencyjnej jest segmentacja obszaru próbki przedstawiona na rysunku 2. Walcowana rura znajduje siê w okolicach rodka
planszy dziel¹c j¹ na dwie czêci. Maj¹c wyznaczony obiekt planszy mo¿na wiêc zawêziæ
obszar poszukiwañ próbki do centralnego wycinka planszy. W zgromadzonych sekwencjach wizyjnych pocz¹tkowa d³ugoæ próbki stanowi ok. 1/3 wysokoci obrazu, za
w koñcowej fazie osi¹ga ca³kowit¹ wysokoæ obrazu. Znajomoæ tych proporcji u³atwia
wskazanie obszaru próbki sporód wielu obiektów widocznych w obrazie binarnym.
a)

b)

c)

Rys. 2. Segmentacja obszaru próbki: a) niebieski kontur opisuje obszar walcowanej próbki:
b) wynik binaryzacji adaptacyjnej z filtrem uredniaj¹cym o rozmiarze 101; c) obszary
wydzielone za pomoc¹ mediany i operacji morfologicznych  niebieskie obiekty
spe³niaj¹ kryteria krawêdzi próbki
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Podobnie jak w poprzednim przypadku zastosowano metodê binaryzacji lokalnej
z urednianiem. Ze wzglêdu na du¿¹ zmiennoæ jasnoci w obszarze próbki metoda ta nie
daje wprawdzie spójnego obszaru próbki w obrazie wynikowym, jednak pozwala na precyzyjne wydzielenie obszarów granicznych planszy, które s¹siaduj¹ z próbk¹. Oprócz rzeczywistych krawêdzi pojawiaj¹ siê obiekty spowodowane odbiciem wiat³a od tych czêci
próbki które s¹ prostopad³e do osi optycznej kamery. Dlatego konieczna jest dalsza obróbka
obrazu za pomoc¹ nastêpuj¹cych operacji:
 mediana,
 erozja eliptycznym elementem strukturalnym o rozmiarach 45×9 pikseli,
 erozja i dylatacja ko³owym elementem strukturalnym.
Wydzielenie obszaru próbki polega na lokalizacji dwóch najd³u¿szych obiektów
w rodkowym obszarze planszy kalibracyjnej (obszary oznaczone kolorem niebieskim na
rys. 2c). Obiekty te odpowiadaj¹ pod³u¿nym krawêdziom próbki. Dla ka¿dego obiektu
wyznaczane s¹ dwa najbardziej skrajne punkty. Na ich podstawie okrelany jest prostok¹t
opisuj¹cy (¿ó³te linie na rys. 2c). Ostatecznie, obszar próbki okrelony jest poprzez prostok¹t opisuj¹cy oraz kontury znajduj¹ce siê najbli¿ej rodka prostok¹ta opisuj¹cego.

2.3. Segmentacja znaczników sztyftowych
W odró¿nieniu od poprzednich etapów, segmentacja obszaru markerów na powierzchni próbki zosta³a przeprowadzona z wykorzystaniem reprezentacji obrazu barwnego w przestrzeni HSV. Odcieñ koloru miedzianego sztyftu (sk³adowa Hue) kontrastuje
wyranie z metaliczn¹ barw¹ próbki o kolorze szarym. Ze wzglêdu na ma³¹ rednicê minimaln¹ sztyftów w koñcowej fazie walcowania, poziom szumów sk³adowej H utrudnia
ich segmentacjê przy pomocy binaryzacji ze sta³ym progiem. Okazuje siê jednak, ¿e zupe³nie wystarczaj¹ca jest informacja o nasyceniu (sk³adowa Saturation), ale pod warunkiem zastosowania binaryzacji adaptacyjnej. Wprawdzie tutaj równie¿ wystêpuj¹ szumy,
jednak maj¹ one charakter punktowy i w obszarze znacznika s¹ mniejsze ni¿ na powierzchni próbki.
Zastosowanie takiej metody powoduje sporadyczn¹ segmentacjê pozornych obiektów
w obszarze próbki, jednak tylko w miejscach, gdzie wystêpuj¹ refleksy wietlne lub bezporednio na krawêdzi obszaru próbki. Niektóre z tych obiektów s¹ automatycznie usuwane
na etapie analizy kszta³tu i pola powierzchni. Wystêpuj¹ równie¿ sytuacje, kiedy pojedyncze znaczniki nie pojawiaj¹ siê obrazie wynikowym, jak to widaæ na rysunku 3. Zdarza siê
to w obszarach niskiej jasnoci, gdzie poziom nasycenia jest bardzo ma³y, a znaczniki s¹
mocno odkszta³cone.
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c)

d)

Rys. 3. Wyniki analizy punktów pomiarowych: a) ¿ó³te znaczniki punktów naniesione na obraz
ród³owy; b) sk³adowa S (nasycenie) obrazu wejciowego w reprezentacji HSV; c) wynik
binaryzacji adapatacyjnej sk³adowej S z filtracj¹ Gaussa; d) wyniki anotacji punktów
pomiarowych kolory znaczników odpowiadaj¹ ró¿nym kolumnom

2.4. Obliczanie koordynat punktów pomiarowych w obrazie ród³owym
Rezultatem dzia³ania algorytmu jest zbiór koordynat punktów pomiarowych w przestrzeni 2D. Obiekty odpowiadaj¹ce miedzianym sztyftom poddane operacjom morfologicznym pojawiaj¹ siê w obrazie wynikowym jako wypuk³e obszary o g³adkich i ci¹g³ych krawêdziach. Wzoruj¹c siê na opracowaniach [1] i [11], jako miarê lokalizacji punktu pomiarowego wybrano rodek ciê¿koci okrelony równaniem (1). Jest on okrelony poprzez
momenty zerowego i pierwszego rzêdu dla ka¿dego obiektu w obrazie oddzielnie, zgodnie
z definicj¹ (2).
m
m
X = 10 , Y = 01
m00
m00

(1)

gdzie:
X, Y – wspó³rzêdne punktu pomiarowego w obrazie,
m01, m10 – momenty pierwszego rzêdu.
m00 – moment zerowego rzêdu, pole powierzchni obiektu.

m pq =

N M

∑ ∑ x p y q Pxy

x =1 y =1

(2)
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gdzie:
mpq – moment rzêdu pq,
Pxy – wartoæ piksela obiektu P w obrazie dla wspó³rzêdnych (x, y),
N – rozmiar poziomy obrazu,
M – rozmiar pionowy obrazu.
Koordynaty rastra analizowanego obrazu s¹ wartociami ca³kowitymi, jednak momenty wyznaczane s¹ formacie zmiennoprzecinkowym podwójnej precyzji. Wspó³rzêdne wynikowych punktów pomiarowych maj¹ wiêc rozdzielczoæ subpikselow¹, przez co mo¿na
siê spodziewaæ, ¿e bezwzglêdny b³¹d wyznaczania pozycji punktu pomiarowego w przestrzeni rastra obrazu ród³owego jest mniejszy ni¿ rozmiar jednego piksela. Rekonstrukcja
wspó³rzêdnych punktów w przestrzeni 3D dokonywana jest za pomoc¹ dodatkowego oprogramowania, które uwzglêdnia korekcjê zniekszta³ceñ obiektywu. Wizualizacja wyznaczonych punktów pomiarowych zosta³a przedstawiona na rysunku 3a.

2.5. Anotacja punktów pomiarowych
Wykonanie rekonstrukcji po³o¿enia punktów pomiarowych w przestrzeni trójwymiarowej wymaga ich jednoznacznej identyfikacji i dopasowania [2]. W ka¿dym obrazie zebranym po danym etapie obróbki punkty musz¹ mieæ przypisane etykiety, które s¹ unikatowe i niezmienne w ca³ym procesie plastycznej obróbki metalu. Na rysunku 3a widaæ, ¿e
znaczniki sztyftowe zorganizowane s¹ w kolumny zarówno w obszarach odkszta³conych,
jak i niezdeformowanych. Najprostsz¹ metod¹ etykietowania punktów pomiarowych jest
zatem przypisanie ka¿demu punktowi identyfikatora kolumny i wiersza, wyznaczonych za
pomoc¹ kontekstowej analizy wyznaczonych punktów pomiarowych. Na rysunku 3d
przedstawiono wyniki identyfikacji kolumn punktów pomiarowych. Etykiety punktów oraz
ich wspó³rzêdne zapisywane s¹ w pliku tekstowym. Wraz z wynikami anotacji punktów
referencyjnych oraz danymi kalibracyjnymi optyki aparatu fotograficznego stanowi¹ wystarczaj¹cy zbiór danych do rekonstrukcji trójwymiarowego kszta³tu próbki.

3. Analiza wyników
Prace projektowe i implementacyjne wykonano na komputerze klasy PC z procesorem Intel Pentium T5600 1.83GHz. Wykorzystano procedury biblioteki OpenCV [10]
w wersji 2.1. Aplikacja programowa zosta³a napisana w jêzyku C/C++. Wyniki testów wybranych algorytmów binaryzacji adaptacyjnej w trzech etapach segmentacji przedstawiono
w tabeli 1.
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Tabela 1
Wyniki filtracji adaptacyjnej

Obiekt/
rozmiar
Plansza
2500×3000

Próbka
400×3000

Sztyfty
15×15
*
**

Czas
w sekundach

Jakoæ
rezultatu**

Metoda
binaryzacji

Rozmiar
kontekstu

urednianie

4097

5.3

dobra

filtr Gaussa

4097

709.9

niska

Otsu

–

0.2

dobra

urednianie

101

1.7

dobra

filtr Gaussa

101

17.5

niska

Otsu

–

0.2

niska

urednianie

50

2.1

dobra

filtr Gaussa

50

9.2

dobra

Otsu

–

0.6

niska

Uwagi

artefakty*

artefakty*

artefakty*

Artefakty pojawiaj¹ siê dla niepoprawnego obrazu wejciowego: brak planszy w obszarze obrazu lub brak
próbki obszarze planszy.
Kryterium oceny jakoci rezultatu binaryzacji stanowi liczba defektów w obiektach i liczba b³êdnych klasyfikacji pikseli. Jakoæ zosta³a okrelona jako niska, je¿eli za pomoc¹ dodatkowych operacji morfologicznych
lub mediany nie by³o mo¿liwe poprawne odtworzenie kszta³tu analizowanego obiektu.

3.1. Porównanie wyników dzia³ania binaryzacji adaptacyjnej
Ze wzglêdu na czas obliczeñ najbardziej korzystna wydaje siê metoda Otsu, jednak
istnieje ryzyko wyodrêbnienia pozornych obiektów w obrazie. Dzieje siê tak, gdy obraz
wejciowy charakteryzuje siê ma³ym kontrastem. Taka sytuacja mo¿e zajæ równie¿, gdy
w kadrze kamery nie bêdzie planszy. Wówczas najjaniejsze obszary zostan¹ wskazane
jako rezultat segmentacji. Wady tej nie wykazuje binaryzacja lokalna, lecz rodzaj uredniania wp³ywa istotnie na czas realizacji obliczeñ oraz jakoæ wyniku, która równie¿ zale¿y
od rodzaju filtracji. Wiêksza szybkoæ metody uredniaj¹cej w stosunku do tej z filtracj¹
Gaussa wynika z braku koniecznoci wykonania konwolucji. Wydaje siê, ¿e dobór rodzaju
filtracji powinien byæ uzale¿niony od kszta³tu obiektu, który jest poddawany segmentacji.
Próbka o kszta³cie zbli¿onym do prostok¹tnego jest dobrze segmentowana przez binaryzacjê adaptacyjn¹ z urednianiem w oknie kwadratowym o rozmiarze 101. U¿ycie filtracji
Gaussa odwzorowuj¹cej kszta³t kolisty daje lepsze rezultaty w binaryzacji okr¹g³ych
i owalnych znaczników na próbce. Przewaga binaryzacji lokalnej nad algorytmem Otsu
objawia siê w wykorzystaniu kontekstu przestrzennego, który pozwala uwzglêdniæ nie tylko w³aciwoci statystyczne, ale równie¿ topologiczne.
Niezale¿nie od wydajnoci zastosowanej metody binaryzacji, znacz¹ czêæ czasu realizacji algorytmu automatycznej anotacji punktów pomiarowych zajmuj¹ pozosta³e operacje.
Nale¿¹ do nich g³ównie operacji morfologiczne z elementami strukturalnymi du¿ych rozmiarów (np. 51×151).
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3.2. Testowanie i weryfikacja algorytmu
Sekwencja obrazów testowych zosta³a zgromadzona z wykorzystaniem tablicy referencyjnej przygotowanej do manualnej anotacji punktów charakterystycznych, przez co
znajduj¹ siê na niej pasy czerwonej tamy spinaj¹cej poszczególne czêci planszy. Plansza
referencyjna do automatycznej segmentacji lokalizacji markerów bêdzie ich pozbawiona,
poniewa¿ zak³ócaj¹ one proces segmentacji obszaru próbki. Pozosta³e procedury nie s¹
wra¿liwe na ten typ zak³ócenia. Ka¿dorazowa zmiana organizacji planszy, a zw³aszcza lokalizacji punktów bazowych, wymaga precyzyjnego pomiaru, który jest pracoch³onny. Do
celów testowania aplikacji, z sekwencji obrazów testowych rêcznie usuniêto te obszary
przy pomocy programu do obróbki grafiki rastrowej Gimp [12]. W okolicy próbki, kolor
czerwony zast¹piono kolorem planszy za pomoc¹ narzêdzia Wype³nienie.

4. Podsumowanie
Z opisanych w artykule prac wynika, i¿ jest mo¿liwe przeprowadzenie automatycznej
detekcji i lokalizacji znaczników sztyftowych w próbce materia³u odkszta³canego na zimno. Pomimo zak³óceñ wystêpuj¹cych w sekwencji analizowanych obrazów wejciowych,
mo¿liwe by³o zaprojektowanie i zaimplementowanie algorytmu, który dokonuje automatycznej segmentacji obszaru planszy referencyjnej, powierzchni próbki oraz wskazania
punktów pomiarowych na próbce. Podczas analizy zgromadzonych sekwencji obrazów nie
jest wymagana modyfikacja parametrów algorytmu. Zmiana warunków akwizycji obrazu
(ekspozycja, owietlenie, ustawienia obiektywu) wymaga jednak weryfikacji i ewentualnie
dostrojenia parametrów, zw³aszcza w zakresie rozmiarów okien kontekstu i rozmiarów
próbki.
Wynik zaproponowanej automatycznej detekcji punktów pomiarowych nie jest wolny
od b³êdów, a system wymaga dalszych testów. Jednostkowe punkty nie s¹ wykrywane lub
wykrywane s¹ punkty pozorne. W koñcowej fazie obróbki danych przed rekonstrukcj¹
w przestrzeni 3D, b³êdy te s¹ korygowane przez u¿ytkownika za pomoc¹ dedykowanej aplikacji opisanej w [3]. Najwiêksza liczba braków detekcji lub b³êdnych detekcji punktów
pomiarowych pojawia siê na zewnêtrznych obszarach próbki. Rozwi¹zanie tego problemu
bêdzie przedmiotem dalszych prac. Rozwa¿ane jest równie¿ pominiêcie tych obszarów
w analizie ze wzglêdu na du¿y b³¹d pomiaru lokalizacji punktów, które le¿¹ na powierzchniach stycznych do osi optycznej obiektywu. Podczas zbierania sekwencji obrazów próbka
jest obracana, wiêc istnieje mo¿liwoæ ustawienia takiego ustawienia próbki, aby ka¿da kolumna punktów pomiarowych by³a dobrze widoczna. Celem dalszych prac bêdzie weryfikacja algorytmu dla wiêkszego zbioru sekwencji obrazów i okrelenie warunków, w jakich
daje on poprawne akceptowalne rezultaty.
£¹czny czas segmentacji znaczników i lokalizacji punktów pomiarowych na powierzchni próbki dla jednej pary obrazów za pomoc¹ zaimplementowanego prototypu aplikacji programowej wynosi 150 sekund. Stanowi to niespe³na 3% czasu przewidzianego na
manualn¹ anotacjê wykonywan¹ przez specjalistê.

Automatyczna anotacja znaczników sztyftowych...
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Podziêkowania
Autorzy sk³adaj¹ podziêkowania Studentom, Panu Tomaszowi Karasiowi i Panu
Robertowi Kosowi, którzy przyczynili siê do powstania tej pracy przeprowadzaj¹c testy
i badaj¹c wybrane metody porz¹dkowania wykrytych znaczników. Praca by³a wspó³finansowana z umowy AGH 10.10.120.783.
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