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Od autorów 
 
 
 

Wi�kszo�� informacji o otaczaj�cym nas �wiecie dociera do naszego 
mózgu za po�rednictwem zmysłu wzroku. Nic zatem dziwnego, �e 
w dobie rozwoju informatyki oraz post�puj�cej komputeryzacji 
podejmuje si� próby automatyzacji procesu przetwarzania informacji 
wizualnej. Stały si� one mo�liwe na szersz� skal� dopiero po 
wprowadzeniu cyfrowej rejestracji obrazów i upowszechnieniu 
odpowiednio du�ych pami�ci, jak równie� wydajnych procesorów. 
Zbiór metod post�powania umo�liwiaj�cych obróbk� danych 
obrazowych nazywamy obecnie komputerow� analiz� obrazu. 

Specjalist� w zakresie analizy obrazu jest, zwykle w sposób 
nie�wiadomy, ka�dy z nas, kto posiada sprawny zmysł wzroku. 
Przetwarzanie informacji wizualnej absorbuje znaczn� cz��� zasobów 
mózgu, gdy� jest to proces niezwykle skomplikowany, a jego wyniki 
zale�� bardziej od posiadanej przez nas wiedzy, ni� od jako�ci zmysłu 
wzroku. Znakomitym przykładem zło�ono�ci analizy obrazu jest 
czytanie drukowanego tekstu. Wydaje si�, �e czynno�� ta nie powinna 
sprawia� trudno�ci, gdy� sprowadza si� do rozpoznawania kombinacji 
zaledwie kilkudziesi�ciu prostych znaków. Tymczasem nauka 
podstaw czytania zajmuje dziecku zwykle kilka lat! 

Z powy�szych wst�pnych uwag wynikaj� istotne konsekwencje 
praktyczne. Po pierwsze, nauczenie komputera skutecznej analizy 
obrazu jest trudnym zadaniem i wymaga du�ego nakładu pracy. Po 
drugie, pomimo szybkiego rozszerzania si� zakresu zastosowa� 
komputerowej analizy obrazu pozostaje ona nieco z boku głównego 
nurtu informatyki. Wprawdzie na �wiecie istnieje kilkadziesi�t firm 
oferuj�cych profesjonalne oprogramowanie do analizy obrazu, ale 
zwykle sprzedaje si� go co najwy�ej w kilku tysi�cach kopii. To 
naprawd� niewiele w porównaniu z milionami kopii edytorów tekstu, 
arkuszy kalkulacyjnych, czy te� baz danych. W wyniku tego stanu 
rzeczy usługi w dziedzinie analizy obrazu s� relatywnie drogie. 
U�ytkownicy systemów analizy obrazu cz�sto nie maj� pieni�dzy na 
opłacenie usług eksperckich i usiłuj� samodzielnie rozwi�zywa� 
swoje problemy. 

Oprócz motywacji finansowej jest jeszcze inna, wa�niejsza przyczyna 
podejmowania samodzielnych prób w zakresie analizy obrazu. 
Dost�pne komercyjne narz�dzia analizy nadaj� si� do prac 
rutynowych, natomiast s� cz�sto bezu�yteczne wobec pojawiaj�cych 
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si� nowych zagadnie�. Na przykład nowe materiały zwykle maj� 
struktury wymagaj�ce nowych sposobów analizy. Podobnie w 
medycynie nowe narz�dzia diagnostyki obrazowej, dost�pne dopiero 
dwóm - trzem pokoleniom lekarzy (endoskopia, USG, tomografia 
komputerowa, rezonans magnetyczny, itp.) stanowi� wyzwanie dla 
analizy obrazów. �ródłem nowych problemów dla analizy obrazu jest 
nie tylko rozwój materiałów i metod bada�, ale w równym stopniu 
wprowadzanie nowych procedur operacyjnych i terapeutycznych. Jak 
wspomnieli�my na samym pocz�tku, wynik analizy obrazu bardzo 
silnie zale�y od wiedzy osób prowadz�cych analiz�. Dlatego 
specjali�ci z danej dziedziny zwykle potrafi� lepiej rozwi�za� 
konkretny problem, ni� informatycy. 

Wszystkie, przedstawione wy�ej, argumenty wskazuj� na konieczno�� 
uczenia si� samodzielnej pracy z systemami do analizy obrazu. 
Współczesne graficzne systemy operacyjne bardzo ułatwiaj� bie��c� 
obsług� programów, ale nie zast�pi� nas w tworzeniu odpowiednich 
algorytmów. Prawa rynku oraz komercyjny wymiar analizy obrazu 
powoduj�, �e dost�pno�� informacji na temat sposobów rozwi�zy-
wania konkretnych zagadnie� jest bardzo ograniczona. W �rodowisku 
polskim od lat wyra�ano pogl�d o konieczno�ci opracowania 
odpowiedniego podr�cznika, który w mo�liwie prosty sposób, 
pozbawiony zb�dnego balastu sformalizowanej teorii, uczyłby, jak 
praktycznie rozwi�zywa� problemy towarzysz�ce analizie obrazów. 
Zadania tego podj�li si� do�� nieskromnie autorzy niniejszego 
opracowania. 

Na szcz��cie okazało si�, �e w tym zakresie nie maj� si� czego 
wstydzi� i posiadaj� udokumentowane osi�gni�cia. Krzysztof J. 
Kurzydłowski ju� w roku 1995 przygotował wspólnie z Brianem 
Ralphem monografi� pt. The qunatitative description of the 
microstructure of materials (wyd. CRC Press). To samo wydawnictwo 
w roku 1999 opublikowało monografi� Leszka Wojnara pt. Image 
analysis. Applications in materials engineering, a w roku 2001 Janusz 
Szala opublikował rozpraw� habilitacyjn� pt. Zastosowanie kom-
puterowej analizy obrazu do ilo�ciowej oceny struktury materiałów.  

Bior�c pod uwag� zbie�no�� zainteresowa� autorzy postanowili 
niniejszy podr�cznik opracowa� wspólnie. Taka wspólna praca rodzi 
szereg problemów, zwi�zanych z podziałem tre�ci, konieczno�ci� 
ujednolicenia stylu pisania i przygotowywania ilustracji, jak równie� 
z potrzeb� �cisłej koordynacji zada� tak, by nie było w tre�ci 
nadmiernych powtórze� i luk w materiale. Z drugiej strony dzi�ki tej 
współpracy ksi��ka jest opracowaniem pełniejszym, gdy� ka�dy z nas 
ma nieco inny baga� do�wiadcze�. I tak, Krzysztof dobrze zna  
problemy i potrzeby przemysłu, Janusz sam napisał program do 
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analizy obrazu i wie, na jakich zagadnieniach mo�na połama� z�by, 
a Leszek niezale�nie od wykształcenia i do�wiadczenia materia-
łoznawczego od lat współpracuje z lekarzami w zakresie diagnostyki 
obrazowej. W ten sposób powstała ksi��ka, któr� mog� wzi�� do r�ki 
wszyscy zainteresowani wykorzystaniem metod analizy obrazu, 
niezale�nie od dziedziny, w jakiej pracuj�.  

Jest jeszcze jeden istotny aspekt naszego współdziałania. Wprawdzie 
wszyscy trzej pracujemy na politechnikach, ale ich siedziby znajduj� 
si� w ró�nych miastach: Warszawie, Katowicach i Krakowie. 
Opracowuj�c nasz� ksi��k� chcieli�my pokaza�, �e mo�na pokona� 
tradycyjne uprzedzenia oraz animozje, szczególnie �ywe mi�dzy 
Krakowem a Warszaw�. Mamy nadziej�, �e Czytelnicy potwierdz� 
słuszno�� naszego wyboru. 

Przejd�my teraz do krótkiego omówienia układu tre�ci naszej ksi��ki. 
Została ona podzielona na dwie cz��ci, omawiaj�ce kolejno niezb�dne 
podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne. Cz��� teoretyczna 
składa si� z trzech rozdziałów: 

Rozdział I omawia podstawy stereologii, czyli zasady ilo�ciowej 
interpretacji informacji, której dostarczaj� nam obrazy. Wprawdzie 
stosowanie metod stereologicznych nie wymaga automatyzacji i nie 
stanowi� one immanentnej cz��ci metod analizy obrazu, niemniej ich 
znajomo�� bywa niezb�dna do prawidłowego przeprowadzenia bada� 
wykorzystuj�cych analiz� obrazu. 

Rozdział II po�wi�cono głównym narz�dziom analizy obrazu, a wi�c 
ró�nego rodzaju przekształceniom. Zgodnie z przyj�tymi zało�eniami 
nie s� one omawiane szczegółowo, a jedynie w takim zakresie, jaki 
jest niezb�dny do pó�niejszej pracy z oprogramowaniem do analizy 
obrazu. 

Rozdział III wyja�nia, jak metody stereologii (Rozdział I) uczyni� 
łatwiejszymi do praktycznego zastosowania przy pomocy metod 
analizy obrazu (Rozdział II). Okazuje si�, �e zadanie to, cho� pozornie 
bardzo proste, wcale nie jest banalne i łatwo mo�na popełni� bł�dy 
istotnie zniekształcaj�ce otrzymywane wyniki. 

W zale�no�ci od do�wiadczenia i przygotowania ka�dy z rozdziałów 
mo�na czyta� osobno, opuszczaj�c zagadnienia ju� znane. Osobom 
bez �adnego do�wiadczenia w zakresie tematyki naszej ksi��ki 
zalecamy jednak czytanie wszystkich rozdziałów w takiej kolejno�ci, 
w jakiej zostały umieszczone.  

Przechodz�c do cz��ci praktycznej, która (zgodnie z tytułem ksi��ki) 
jest obszerniejsza i zawiera a� osiem rozdziałów, zapoznacie si� 
Pa�stwo z szeregiem zagadnie� dotycz�cych cyfrowej rejestracji 
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obrazów oraz sposobów ich obróbki, prowadz�cej do uzyskania 
potrzebnych nam informacji. 

Rozdział IV po�wi�cono planowaniu i przygotowaniu bada�. 
W przypadku analizy obrazu prace przygotowawcze s� równie wa�ne, 
jak podczas wysokogórskich wypraw. Złe przygotowanie mo�e 
bardzo opó�ni� lub wr�cz uniemo�liwi� osi�gni�cie wyznaczonego 
celu. Zatem nie nale�y tego rozdziału lekcewa�y�. 

Rozdział V wprowadza nas w arkana akwizycji obrazów, czyli 
pozyskiwania wyj�ciowych zbiorów danych, które mamy nast�pnie 
analizowa�. Jego lektura powinna pozwoli� na optymalne 
wykorzystanie dost�pnych urz�dze� do cyfrowej rejestracji obrazów 
oraz korekcj� typowych wad i bł�dów w analizowanych obrazach. 

Rozdział VI omawia to, co „tygrysy lubi� najbardziej”, czyli sposoby 
analizy cz�sto spotykanych obrazów struktur ziarnistych i komórko-
wych. Okazuje si�, �e pomimo pozornie do�� w�skiego zakresu 
struktur, które mo�na zakwalifikowa� jako ziarniste b�d� komórkowe, 
wyst�puje tu ogromne zró�nicowanie problemów i skutecznych 
sposobów ich rozwi�zania. 

Rozdział VII podejmuje zagadnienia detekcji izolowanych obiektów, 
a wi�c cz�stek oraz ich skupisk, włókien, struktur zorientowanych, 
bardzo drobnych, itp. 

Rozdział VIII przybli�a zagadnienia stosunkowo nowe lub rzadziej 
wyst�puj�ce w zastosowaniach analizy obrazu, a mianowicie proble-
my oceny obrazów kolorowych i trójwymiarowych oraz analizy 
ruchu. Dotychczasowe do�wiadczenia wskazuj�, �e zagadnienia 
stanowi�ce tre�� tego rozdziału obejmuj� co najwy�ej dziesi�t� cz��� 
naszych prac i nie mamy w tym zakresie du�ego do�wiadczenia, ale 
przewidujemy, �e w przyszło�ci b�d� one zyskiwały na znaczeniu. 

Rozdział IX zawiera szersze omówienie kilku przykładów zastosowa� 
medycznych analizy obrazu. Zostały one zebrane w postaci odr�bnego 
rozdziału, gdy� ze wzgl�du na zmienno�� i zło�ono�� obiektu bada�, 
jakim jest człowiek, automatyzacja diagnostyki obrazowej jest 
szczególnie trudna i odpowiedzialna. Wydaje si� jednak, �e znaczenie 
analizy obrazu w diagnostyce medycznej b�dzie szybko wzrasta� 
i dlatego powstał ten rozdział. Polecamy go nie tylko lekarzom, gdy� 
opisane tam algorytmy zmagaj� si� cz�sto z obrazami o słabej jako�ci 
i cz��ciowo rozwi�zuj� zupełnie nowe zagadnienia, dot�d nie 
opisywane w literaturze. 

Rozdział X  omawia wiele przykładów konkretnych zastosowa� metod 
analizy obrazu w nauce o materiałach. Przykłady te nie stanowi� 
systematycznie opracowanego zbioru, gdy� powstał on w wyniku 
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podsumowania naszych własnych dokona�. Jednak bogactwo 
zaprezentowanych algorytmów sprawia, �e bardzo cz�sto Czytelnik 
wła�nie tu znajdzie praktyczne wskazówki, jak rozwi�za� aktualnie 
analizowany problem. 

Rozdział XI zawiera uwagi na temat oprogramowania do analizy 
obrazu. Wyja�niamy w nim, jakimi programami sami si� posługujemy 
i dlaczego. Warto do niego zajrze�, zanim zdecydujemy si� na zakup 
jakiego� programu. 

Ksi��k� zamykaj�:  

Podsumowanie, w którym wyra�amy ulg�, �e wreszcie doprowa-
dzili�my nasz� prac� do ko�ca; 

Literatura, w której mo�na znale�� np. podr�czniki, z których my 
sami uczyli�my si� i które rozszerzaj� zakres materiału niniejszej 
ksi��ki oraz 

Indeks, po�yteczne narz�dzie, ułatwiaj�ce poszukiwanie szczegółowej 
informacji, potrzebnej tu i teraz, która gdzie� wła�nie si� skryła. 

Na zako�czenie kilka słów o tym, czego nie ma w tej ksi��ce. Przede 
wszystkim nie ma w niej rzeczy nie sprawdzonych. Wszystkie opisane 
algorytmy zostały opracowane i przetestowane przez autorów. Daje to 
gwarancj�, �e przedstawione rozwi�zania s� skuteczne. Oczywi�cie, 
istnieje szereg problemów, z którymi nie zetkn�li�my si� w naszej 
praktyce i nie s� one omówione. Wydaje si� jednak, �e nie ogranicza 
to głównego celu tego podr�cznika, jakim było pokazanie sposobów 
rozwi�zywania praktycznych zagadnie� analizy obrazu, a nie 
dostarczenie kompletnego spisu mo�liwych zastosowa�.  

Zrezygnowali�my równie� celowo z opisu niektórych wa�nych  
z praktycznego punktu widzenia zagadnie�, jak np. rozpoznawania 
druku (OCR), klasyfikacji chromosomów lub identyfikacji linii 
papilarnych. Wynika to z faktu, �e wspomnianym zagadnieniom 
po�wi�cono specjalizowane systemy, w których u�ytkownik ma 
jedynie wykonywa� polecenia programu, podobnie jak w przypadku 
edytora tekstu. Tymczasem niniejszy podr�cznik ma słu�y� nauce 
rozwi�zywania nowych problemów analizy obrazu. Nie bez znaczenia 
jest te� fakt, �e omawianie istniej�cych ju� kompletnych rozwi�za� 
dodatkowo zwi�kszyłoby i tak ju� poka�n� obj�to�� tekstu. 

	yczymy Wam, Drodzy Czytelnicy, miłej lektury i wielu sukcesów, 
nie tylko w dziedzinie analizy obrazu. Podzielcie si� z nami swoimi 
uwagami. Pochwalcie to, co dobre (ka�dy lubi by� chwalony, 
prawda?) i zga�cie to, co złe (mo�e dzi�ki temu przygotujemy 
w przyszło�ci znacznie lepsz� ksi��k�?). W dobie Internetu mo�ecie 
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wykorzysta� do tego celu równie� poczt� elektroniczn�. Oto nasze 
adresy: 

Leszek Wojnar - fotobit@fotobitlw.com 

Krzysztof Kurzydłowski - kjk@inmat.pw.edu.pl 

Janusz Szala - szalajan@mail.polsl.katowice.pl 

Powstanie tej ksi��ki nie jest wył�cznie nasz� zasług�. Pomagało nam 
wiele osób, które udost�pniły swoje zdj�cia i wyniki bada� lub 
pomagały w pracach edytorskich. Jeste�my zobowi�zani za wyra�enie 
zgody na wykorzystanie cz��ci materiału dokumentacyjnego z roz-
praw doktorskich dr Artura G�dka i dr Zbigniewa Latały oraz prac  
prowadzonych przez dr Macieja T�siorowskiego, dr hab. Lesława 
Szydłowskiego i dr hab. Stefana Chłopickiego. Bez ich pomocy 
musieliby�my ograniczy� si� do suchego opisu algorytmów we 
wszystkich przykładach z dziedziny medycyny, co istotnie obni�yłoby 
warto�� rozdziału IX. Szczególne wyrazy wdzi�czno�ci nale�� si� dr 
Krzysztofowi Ro�niatowskiemu, który cierpliwie wspierał Krzysztofa 
J. Kurzydłowskiego. Nie sposób tu wymieni� wszystkich, którzy 
przysłu�yli si� do ko�cowego sukcesu, ale pami�tamy o nich i ser-
decznie dzi�kujemy za ich bezinteresown� pomoc. Dzi�kujemy 
równie� naszemu sponsorowi, Komitetowi Bada� Naukowych, który 
dofinansował to wydanie.  

Odr�bne, specjalne podzi�kowania nale�� si� naszym Rodzinom, 
które m��nie zniosły nasze zaanga�owanie w przygotowania do 
wydania tej ksi��ki, szczególnie dla nich uci��liwe w ko�cowym 
okresie prac. 
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Rozdział I 

Trzeci wymiar obrazu 
 
 
 

Nie do�� bowiem mie� umysł bystry, ale główna rzecz 
 jest wła�ciwie go stosowa� 

Kartezjusz 
 
 
Podstawy stereologii 
 
Zmysł wzroku jest jednym z podstawowych �ródeł informacji, z ja-
kich korzysta człowiek. Obrazy otaczaj�cego nas �wiata pozwalaj� 
nam porusza� si� w�ród ró�nego rodzaju przeszkód, dokonywa� 
wyboru interesuj�cych nas obiektów, a tak�e s� �ródłem odczu� 
estetycznych. Warto�� obrazów dla współczesnej cywilizacji mo�e 
by� lepiej obja�niona, je�li we�miemy pod uwag� wysiłek 
technologiczny, jaki został wło�ony po to, aby ułatwi� otrzymywanie, 
rejestrowanie i przetwarzanie obrazów. Dowodem tego w przeszło�ci 
był rozwój fotografii, a obecnie jest rozwój telewizji oraz sieci 
przesyłaj�cych obrazy cyfrowe. W �yciu codziennym najcz��ciej 
mamy do czynienia z obrazami wydarze� zachodz�cych wokół, które 
dla wi�kszo�ci z nas s� dost�pne bezpo�rednio lub przy u�yciu 
stosunkowo prostych konstrukcji optycznych (okulary, lornetka). 
Wiele obrazów, docieraj�cych do nas dzi�ki telewizji lub podł�czeniu 
do internetu, pozwala nam �ledzi� wydarzenia na odległych 
kontynentach, a nawet w przestrzeni kosmicznej. W badaniach 
naukowych bardzo cz�sto posługujemy si� tak�e obrazami, których 
uzyskanie wymaga niezwykle skomplikowanej aparatury, na 
przykład: mikroskopów elektronowych, sond rentgenowskich, spek-
troskopów masowych, czy te� ultrad�wi�ków. Obrazy te pozwalaj� 
pozna� tajniki budowy materiałów in�ynierskich, porz�dek uło�enia 
atomów w materii nieo�ywionej a tak�e tajemnice funkcjonowania 
organizmów �ywych. 

Informacje zawarte w obrazach s� analizowane na ró�ne sposoby. 
Analiza mo�e mie� charakter jako�ciowy i wówczas obrazy słu�� 
rozpoznawaniu ró�nego rodzaju obiektów (popularn� zabaw� 
gazetow� jest na przykład zamieszczanie zdj�� fragmentów budynków 
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w znanych miastach i proponowanie odgadni�cia ich nazwy). 
W pewnym uproszczeniu mo�na powiedzie�, �e analiza jako�ciowa 
odpowiada na pytanie o to, co wida� na zdj�ciu. Jakkolwiek pytanie to 
wydaje si� do�� łatwe, to jednak podanie wła�ciwej odpowiedzi bywa 
niekiedy bardzo trudne. Stara maksyma mówi, �e na obrazie widzimy 
to, co rozumiemy. Innymi słowy, aby zinterpretowa� elementy obrazu 
potrzebna jest nam wiedza na temat zobrazowanego przedmiotu. Przy 
stosowaniu zaawansowanych technik musimy tak�e zna� prawa fizyki 
rz�dz�ce zjawiskami, które s� wykorzystywane do otrzymywania 
obrazów. Inne bowiem prawa obowi�zuj� przy wykorzystywaniu na 
przykład fal �wietlnych, a inne fal elektronowych. Obrazy wyko-
rzystywane s� tak�e do analizy ilo�ciowej. Analiza taka podejmowana 
jest cz�sto z ch�ci porównania obrazów podobnych, lecz ró�nych 
obiektów. Jej celem jest udzielenie w sposób liczbowy odpowiedzi na 
pytania dotycz�ce: (a) liczby widzianych obiektów, (b) ich wielko�ci, 
(c) kształtu oraz (d) ich rozmieszczenia.  

Efektem analizy ilo�ciowej jest zestaw liczb, które opisuj� wybrane 
cechy ocenianej struktury. Prostym przykładem ilo�ciowej analizy 
obrazów jest zliczanie uwidocznionych obiektów, na przykład budyn-
ków na zdj�ciu satelitarnym wybranego obszaru administracyjnego.  

U�ywaj�c nieco innego słownictwa mo�na powiedzie�, �e obrazy s� 
przedmiotem interpretacji, a tak�e działa� matematycznych. Dzieje si� 
tak w szczególno�ci, gdy s� one odwzorowaniem (zobrazowaniem) 
pewnej sytuacji, z jak� mo�emy mie� do czynienia w obserwacjach 
otaczaj�cego nas �wiata. Sytuacja ta ma zwykle charakter 
przestrzenny, to znaczy trójwymiarowy w sensie fizycznych 
wymiarów przestrzeni. Z drugiej strony obrazy s� najcz��ciej rejestro-
wane w postaci dwuwymiarowej. Przy tworzeniu obrazów badanych 
obiektów mamy, zatem, zwykle do czynienia z redukcj� wymiarów 
przestrzennych. Dla przykładu obrazem kulki jest koło, a sze�cianu – 
kwadrat, prostok�t lub sze�ciok�t, w zale�no�ci od sposobu obrazo-
wania. Poniewa� obrazy s� tak cz�sto przez nas wykorzystywane, 
rodzi si� pytanie, do jakiego stopnia mo�liwe jest odczytanie cech 
przestrzennych obserwowanych obiektów na podstawie analizy ich 
płaskich obrazów. Tym wła�nie zagadnieniem zajmuje si� dziedzina 
wiedzy zwana stereologi�. 

Termin stereologia został wprowadzony do literatury w latach 
sze��dziesi�tych przez grup� biologów, materiałoznawców oraz mate-
matyków. Doszli oni wspólnie do przekonania, �e obrazy ró�nego 
typu struktur maj� wiele wspólnych cech, je�li s� analizowane  
 

Mo�na wykaza�, 
�e podanie jedy-
nie czterech 
cech: ilo�ci, wiel-
ko�ci, kształtu i 
rozmieszczenia 
obiektów wystar-
cza do scharak-
teryzowania ob-
razu w stopniu 
pozwalaj�cym na 
jego porównanie 
z innymi 
obrazami 
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na pewnym poziomie uogólnienia. Stwierdzenia te ilustruj� zdj�cia 
przedstawione na rys. 1.1. Na zdj�ciach tych mamy bowiem do 
czynienia z płaskimi, dwuwymiarowymi obrazami trójwymiarowych 
komórek (cz�stek lub ziaren w nazewnictwie materiałowym), 
dwuwymiarowych błonek (powierzchni rozdziału) oraz jednowymia-
rowych włókien. W tej sytuacji zaj�to si� opracowaniem uogólnio-
nych metod uzyskiwania opisu trójwymiarowej budowy materiałów 
na podstawie ich dwuwymiarowych obrazów. 

Opracowanie metod, pozwalaj�cych w sposób ilo�ciowy interpre-
towa� trójwymiarowe cechy obiektów na podstawie ich obrazów 
wymagało wiedzy z zakresu geometrii, a w tym stereometrii. Na 
zdj�ciach mamy bowiem do czynienia z rzutami lub przekrojami brył, 
powierzchni i linii, co zilustrowano przykładami na rys. 1.2. Okazało 
si� jednak, �e wymagane jest równie� zastosowanie metod rachunku 
prawdopodobie�stwa oraz statystyki matematycznej. Aby to wyja�ni� 
nale�y zwróci� uwag�, �e struktury przestrzenne badane przez 
biologów i materiałoznawców charakteryzuj� si� sporym stopniem 
przypadkowo�ci oraz du�� zmienno�ci� wielko�ci i kształtu. Czynni-
kiem powoduj�cym konieczno�� stosowania statystyki matematycznej 
jest tak�e przypadkowo�� samego procesu otrzymywania obrazów 
oraz prowadzenia na nich pomiarów. Dla uzyskania obrazu konieczne 
jest bowiem wybranie próbki do bada�, miejsca obserwacji na tej 
próbce, wreszcie wybranie obiektów do zmierzenia. Na wszystkich 
tych etapach mamy do czynienia z du�� doz� przypadkowo�ci, która 
uzasadnia podej�cie statystyczne. 

 
   a 

 

   b 

Rys. 1.1. Przykładowe zdj�cia struktur materiałów biologicznych i stosowanych w technice;  
a) struktura w�troby (glomerole); b) struktura �eliwa szarego (z którego 

 wykonuje si� na przykład wkłady do kominków) 

Jedna z najlep-
szych definicji 

stereologii opi-
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Rys. 1.2. Ilustracja zwi�zków mi�dzy cechami obiektu i jego obrazem: 
a) sze�cian w rzucie uko�nym; 
b) obraz sze�cianu od strony wierzchołka A; 
c) ten sam sze�cian jako kostka zatopiona w �ywicy i prze-

ci�ta wzdłu� wierzchołków DBF 

Zainteresowanie matematyków stereologi� doprowadziło do jej 
sformalizowania w pozytywnym sensie tego zwrotu. Sformalizowanie 
doprowadziło, mi�dzy innymi, do uzasadnienia poprawno�ci metod 
rozwini�tych w sposób intuicyjny. Dla zilustrowania tego efektu 
mo�na posłu�y� si� przykładem pomiarów zawarto�ci tkanki danego 
typu lub materiału w obj�to�ci próbki. Od lat stosowano w tym celu 
metod� planimetryczn�, polegaj�c� na pomiarze pola powierzchni 
przekrojów danego składnika. Zakładano bowiem, �e udział powierz-
chni na zdj�ciu odpowiada udziałowi obj�to�ci danego składnika. 
Jednak dopiero wywody matematyczne pozwoliły na dowiedzenie 
słuszno�ci tego podej�cia. Umo�liwiły tak�e okre�lenie precyzyjnej 
procedury pomiarowej, która minimalizuje wpływ potencjalnych 
bł�dów, zwi�zanych z wyborem miejsca obserwacji struktury 
materiału.  

 

a a b 
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Matematycy, zajmuj�cy si� zagadnieniami dwuwymiarowego 
obrazowania trójwymiarowych materiałów, stworzyli w pewnym 
okresie nowy dział zwany geometri� stochastyczn�. Tak to w nauce 
bywa, �e problem postawiony w jednej dziedzinie inspiruje rozwój 
innych dyscyplin, które z kolei, po jakim� czasie, przynosz� nowe 
mo�liwo�ci badawcze tym, którzy dali pocz�tek sprawie. Rozwój 
geometrii stochastycznej doprowadził do opracowania nowych metod 
stereologii, które upowszechniono w ostatniej dekadzie ubiegłego 
stulecia. 
 
 
Podstawowe poj�cia 
 
Podstawowe poj�cia stereologii pochodz� z geometrii. Odnosz� si� 
one do układu trójwymiarowych obiektów, zajmuj�cych pewn� 
obj�to�� V (z ang. volume – obj�to��), płaskich i zakrzywionych 
powierzchni o polu S (surface – powierzchnia) oraz linii o długo�ci L 
(line– linia). W stereologii u�ywamy tak�e terminu punkt, który jest 
bezwymiarowy. Liczb� okre�lonych punktów zliczonych w badanej 
strukturze okre�la si� zwyczajowo symbolem N (number) lub P 
(point). 

 

Rys. 1.3. Hipotetyczny materiał zawieraj�cy komórki, cz�stki,  
błonki oraz włókna 

W wyniku obrazowania struktur trójwymiarowych nast�puje redukcja 
wymiarów tworz�cych j� elementów. Redukcja taka, zilustrowana na 

rys. 1.3, przebiega według nast�puj�cego schematu: 
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• cz�stki i komórki  � płaskie figury o polu powierzchni A  
o obj�to�ci V 

• powierzchnie o  � odcinki (krzywoliniowe) o długo�ci L 
polu S  

• włókna i linie o  � punkty (bezwymiarowe) 
długo�ci L  

W centrum zainteresowa� stereologii le�� zagadnienia relacji mi�dzy 
parametrami prawej kolumny z odpowiednimi parametrami z lewej 
kolumny, na przykład relacja mi�dzy powierzchni� A oraz obj�to�ci� 
V. Stosuje si� przy tym zasad� korzystania, jak długo jest to mo�liwe, 
z parametrów, których warto�ci nie zale�� od wielko�ci badanej 
próbki, ale od cech reprezentowanego przez ni� obiektu.  

Opisuj�c budow� materiałów wykorzystujemy w szczególno�ci 
nast�puj�ce parametry, które odnosz� sumaryczn� zawarto�� 
wybranych elementów strukturalnych do badanej obj�to�ci:  

• VV, udział obj�to�ciowy danego składnika,  

• SV, pole powierzchni danego typu w jednostce obj�to�ci materiału,  

• LV, długo�� włókien (linii) w jednostce obj�to�ci. 

Pierwszy z symboli w podanych wy�ej parametrach okre�la rodzaj 
badanego elementu opisywanej struktury, na przykład cz�stek 
o obj�to�� V lub błonek o powierzchni S. Drugi symbol, wyst�puj�cy 
jako indeks, definiuje natomiast wymiar przestrzeni, do której 
odnoszona jest mierzona wielko�� (jest ni� obj�to�� materiału we 
wszystkich trzech parametrach). Łatwo jest zatem odgadn��, �e sym-
bol NV oznacza liczb� specyficznych obiektów lub komórek/cz�stek 
 w obj�to�ci materiału. 

Przydatno�� podanych parametrów mo�na wyja�ni� na przykładzie 
opisu struktury przedstawionej na rys. 1.4, która przedstawia obraz 
płytki podłogowej. Płytka ta składa si� z dwóch składników, które 
wyst�puj� w proporcji bliskiej 4:6. Warto�� VV dla tego materiału 
wynosi 0,4 (w rzeczywisto�ci dokładnie 0,39). Na podstawie analizy 
obrazu płytki mo�na zatem okre�li� wzgl�dny udział składników 
wykorzystanych do jej wytworzenia, a tak�e oszacowa� jej ci��ar, 
je�li znamy jej wymiary oraz g�sto�� surowców stosowanych do 
produkcji. 

Je�li ich warto�ci V, S, L i N odniesiemy do pola powierzchni 
analizowanego obrazu, otrzymamy nast�puj�cy zestaw parametrów: 

Warto zwróci� 
uwag�, �e nie ma 
parametrów typu 
VL (obj�to�� 
przypadaj�ca na 
jednostk� długo-
�ci). Wymiar 
przestrzeni od-
niesienia jest 
zawsze co 
najmniej taki 
sam, jak wymiar 
mierzonej 
wielko�ci  
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Rys. 1.4. Struktura płytki podłogowej z wyznaczonymi podstawowymi 
wielko�ciami charakteryzuj�cymi układ ciemnych kamyków  

stanowi�cych jeden ze składników płytki 

 

• AA – udział powierzchniowy obrazu danych elementów na obrazie 
struktury materiału,  

• LA – długo�� linii b�d�cych przedmiotem analizy na obrazie 
struktury na jednostk� powierzchni obrazu, 

• NA – liczba badanych elementów na jednostk� powierzchni 
obrazu. 

Jeszcze inna grupa parametrów pojawia si�, gdy jako przestrze� od-
niesienia przyjmiemy linie lub punkty pomiarowe. Mamy wówczas do 
czynienia z takimi parametrami jak: 

• LL – wzgl�dny udział linii danego typu w populacji wszystkich 
linii, 

• NL – wzgl�dna liczba punktów o interesuj�cej nas charakterystyk� 
na jednostk� długo�ci linii,  

• PP – wzgl�dna liczba punktów o podanej charakterystyce w zbio-
rze wszystkich punktów.  

AA = 0,39 
LA  = 0,57 cm-1 
NA = 0,19 cm-2 
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Istotne jest podkre�lenie jeszcze raz, �e parametry VV, SV, LV, NV 
uwzgl�dniaj� trójwymiarowy charakter materiałów natomiast 
pozostałe otrzymujemy w wyniku pomiarów prowadzonych na 
dwuwymiarowych obrazach (AA, LA, NA, LL, PP). Powi�zanie 
mierzonych parametrów z parametrami potrzebnymi do opisu 
trójwymiarowej struktury materiałów wymaga stosowania metod 
stereologii. 

Dla ułatwienia zapami�tania wprowadzonych parametrów, na rys. 1.4 
podano ich warto�ci dla przedstawionej na nim płytki podłogowej. 
Warto podkre�li�, �e wybór takiego wła�nie przedmiotu bada� 
pokazuje mo�liwo�ci zastosowania stereologii w budownictwie 
i mineralogii. 
 

 
Zbiór elementów i pojedyncze elementy 
 
Wprowadzone dot�d parametry maj� charakter globalny w tym sensie, 
�e dotycz� na ogół zbioru elementów zobrazowanych na danej serii 
obrazów. Przedmiotem analizy mog� by� tak�e pojedyncze elementy 
struktury materiałów, na przykład cz�stki lub komórki pokazane na 
rys. 1.1. W tym przypadku, do opisu mo�emy wykorzysta� ich 
obj�to�� lub pole powierzchni. Poniewa� poszczególne cz�stki  
i komórki mog� ró�ni� si� wielko�ci�, dla jednego obrazu uzyskujemy 
zwykle szereg warto�ci, odpowiednio oznaczanych symbolami V1, V2, 
... Vj oraz S1, S2, ... Sj. Dla takiego zestawu danych mo�na nast�pnie 
obliczy� warto�� �redni�, V oraz S , według nast�puj�cej ogólnej 
zale�no�ci: 
 

N
XXX

X N...21 ++
=  ,  

 

gdzie N oznacza liczb� analizowanych obiektów. 

Nale�y przy tym zauwa�y�, �e �rednia obj�to�� cz�stek, V , oraz ich 
g�sto�� zwi�zane s� z ułamkiem obj�to�ci nast�puj�c� relacj�: 
 

V

V

N
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Układ cz�stek i komórek w danej strukturze mo�na, zatem opisa� za 
pomoc� trzech, wzajemnie zale�nych parametrów: VV, NV oraz V . 
Pierwszy z nich definiuje obj�to�� zajmowan� przez dany typ cz�stek 
lub komórek, drugi ich liczb� w jednostce obj�to�ci, trzeci natomiast 
ich �redni� obj�to��. Do tej listy mo�na doda� tak�e tak zwany 
współczynnik zmienno�ci, oznaczony symbolem CV. Jego warto�� 
w przypadku obj�to�ci wyznaczamy jako iloraz odchylenia 
standardowego, σV oraz �redniej obj�to�ci cz�stek: 
 

V
C V

V

σ
=    

 
Przypomnijmy, �e warto�� σV jest wyliczana za pomoc� nast�puj�cego 
wzoru: 
 

N
VVVVVV N

V

22
2

2
1 ]...[][][ −+−+−

=σ    

 

Parametr σV osi�ga warto�� równ� 0 dla układu cz�stek lub komórek 
o tej samej obj�to�ci. W tym przypadku warto�� CV tak�e wyniesie 0. 
Oba parametry s� dodatnie dla komórek lub cz�stek ró�ni�cych si� 
obj�to�ci�, przy czym warto�� CV zmienia si� niezale�nie od wzrostu 
�redniej obj�to�ci cz�stek i dlatego jest obiektywn� miar� zmienno�ci 
analizowanych parametrów. 

Warto zwróci� uwag�, �e cz�stki i komórki na obrazie widoczne s� 
w postaci płaskich figur, które mo�na opisa� za pomoc� pola, Ai, oraz 
obwodu, pi. Nale�y jednocze�nie podkre�li�, �e relacja pomi�dzy 
warto�ci� Ai oraz Vi, czyli wielko�ci� przekroju bryły, a jej obj�to�ci� 
jest do�� zło�ona, co zilustrowano na rys. 1.5. Identyczna cz�stka  
 

 

Rys. 1.5. Przykład relacji pomi�dzy kształtem bryły i jej obrazem na przekroju 
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mo�e mie� ró�n� wielko�� na obrazie, w zale�no�ci od tego jak 
przebiega płaszczyzna przekroju. Obraz cz�stki (komórki) zale�y 
tak�e od jej kształtu. 
 
 

Podstawowe zało�enia i relacje stereologiczne 
 
Stereologia zajmuje si� relacj� mi�dzy trójwymiarowymi cechami 
rzeczywistych obiektów i ich obrazów. Relacje te w ogólnym 
przypadku s� do�� skomplikowane i czasami mog� by� skutecznie 
badane jedynie metodami numerycznymi. Ich omówienie wygodnie 
jest zacz�� od stosunkowo prostych zwi�zków, do których nale�y 
niew�tpliwie tak zwana zale�no�� Cavalierii-Hacquerta. Stosuj�c 
wprowadzon� notacj� mo�na j� zapisa� w nast�puj�cy sposób: 

 

PAV PAV ==  

 

 

Rys. 1.6. Schemat metody planimetrycznego wyznaczania ułamka obj�to�ci 
zajmowanego przez charakterystyczne cz�stki materiału 

Zale�no�� ta pozwala sprowadzi� pomiary ułamka obj�to�ci do 
prostych pomiarów planimetrycznych, które stosunkowo łatwo mo�na 
przeprowadzi� za pomoc� mikrokomputerów. Dla przykładu, aby 
zmierzy� ułamek obj�to�ci zajmowanej przez białe, wydłu�one cz�stki 
na rys. 1a nale�y zmierzy� pole, jakie zajmuje ich obraz i odnie�� do 
pola całego obrazu. Dziel�c obraz na kratki o boku 5mm (co odpo- 
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a                      b                       c 

Rys. 1.7. Trzy przypadki przeci�cia struktury włóknistej i odpowiadaj�ce im 
obrazy: a)przekrój losowy; b) przekrój prostopadły; c) przekrój równoległy 

 

 

Rys. 1.8. Obraz struktury izotropowego materiału ziarnistego, w którym 
ziarenka wypełniaj� w 100% obj�to�� (jest to stal nierdzewna) z naniesionym 

układem pomocniczych linii słu��cych do oceny powierzchni wła�ciwej 
granic mi�dzy ziarenkami 
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wiada 0,18µm przy zastosowanym powi�kszeniu) tak jak pokazano na 
rys. 1.6, mo�na oszacowa�, �e pole obrazu białych cz�stek wynosi 48 
kratek, co daje AA = VV = 0,08. Aby pomiary planimetryczne miały 
jednak sens, nale�y je przeprowadzi� spełniaj�c pewne istotne 
zało�enia. Po pierwsze nale�y zapewni� statystyczn� reprezen-
tatywno�� obrazów badanej struktury. Analizowane obrazy musz� by� 
zatem uzyskiwane dla przypadkowo wybranych fragmentów badanej 
próbki oraz przy przypadkowej orientacji płaszczyzny przekroju lub 
rzutowania – patrz rys. 1.7. Je�li badane struktury s� izotropowe, to 
znaczy nie wykazuj� �adnej kierunkowo�ci, warunek ten mo�na 
spełni� stosunkowo prosto. Dla takiej struktury, której przykład 
pokazano na rys.1.8, nie ma znaczenia ukierunkowanie przekroju lub 
osi rzutowania i mo�emy przyj�� dowolny kierunek. Z drugiej strony, 
w przypadku struktur ukierunkowanych, statystyczna reprezenta-
tywno�� obrazów wymaga rygorystycznego przestrzegania metod 
przypadkowego wyboru orientacji płaszczyzny obrazu w stosunku do 
badanej próbki, co jest technicznie niemal niewykonalne. Innym 
wyj�ciem mo�e by� tak�e stosowanie serii przekrojów współosio-
wych, co jest szerzej omówione w dalszej cz��ci tego rozdziału. 

Metody stereologii sprowadzaj� pomiar ułamka obj�to�ci do pomiaru 
pola powierzchni na obrazie danej struktury. Mo�na zatem ulec 
złudzeniu, �e pomiar innych wielko�ci jest równie naturalny. Wielu 
adeptów analizy obrazów próbuje wi�c mierzy� g�sto�� cz�stek 
w obj�to�ci, przyrównuj�c j� do g�sto�ci przekrojów cz�stek na 
obrazie. Jest to jednak całkowicie bł�dne podej�cie, co mo�na 
uzasadni� cho�by tym, �e w jednym przypadku (liczno�ci obiektów w 
obj�to�ci) mamy do czynienia z mianem w postaci 1/mm3, natomiast 
w drugim (liczby zobrazowanych cz�stek na jednostk� powierzchni 
obrazu) z mianem 1/mm2. Aby zwi�za� oba parametry, NV oraz NA, 
zale�no�ci� funkcyjn�, potrzebny jest zatem dodatkowy parametr. Dla 
pobudzenia wyobra�ni nazwijmy go dodatkowym wymiarem 
obrazów. Do zagadnienia obliczenia NV powrócimy w dalszym tek�cie 
i przy tej okazji rozwikłane zostanie znaczenie tego dodatkowego 
wymiaru. 

Kolejn� wielko�ci� omówion� wcze�niej jest parametr SV, który 
okre�la pole dwuwymiarowych elementów struktury w jednostce 
obj�to�ci materiału. Parametr ten wykorzystuje si� cz�sto do opisu 
struktur komórkowych, traktuj�c jako przedmiot analizy powierzchni� 
komórek lub cz�stek, która na obrazach odwzorowywana jest jako 
siatka linii granicznych mi�dzy obrazem cz�stki (komórki) i jej 
otoczeniem (którym mo�e by� kolejna komórka). Pomiar wielko�ci SV 

jest równie� stosunkowo prosty, cho� mniej naturalny ni� pomiar VV. 
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Dla obliczenia SV nale�y bowiem poprowadzi� na obrazie dodatkowe 
linie testowe i  zmierzy� g�sto�� punktów przeci�cia tych linii z siatk� 
b�d�c� obrazem badanych cz�stek. Zasad� takiego pomiaru pokazano 
na rys. 1.8 równanie, które jest w tym przypadku wykorzystywane ma 
posta�: 
 

LV PS 2=    
 

gdzie PL jest �redni� liczb� punktów przeci�� przypadaj�cych na 
jednostk� długo�ci siecznych (linii testowych). Analizuj�c podan� 
zale�no�� warto zwróci� uwag�, �e zapewnia ono zgodno�� 
wymiarów parametrów po obu stronach równania. Parametr SV ma, 
bowiem wymiar mm2/mm3 = 1/mm. Taki sam wymiar ma oczywi�cie 
PL, które podaje liczb� punktów na jednostk� długo�ci linii testowych. 

Tak jak w przypadku pomiaru VV, pomiar SV wymaga przypadkowo�ci 
dobierania obrazów. Dodatkowo jednak nale�y zadba� o przypadko-
wo�� orientacji linii testowych. Nale�y przy tym podkre�li�, �e chodzi 
tutaj o przypadkow� orientacj� w przestrzeni, a nie na płaszczy�nie 
obrazu. 

Warunek przypadkowej orientacji linii testowych stosowanych do 
pomiaru SV mo�na pomin�� jedynie w przypadku struktur 
o charakterze izotropowym. Linie testowe słu��ce oszacowaniu pola 
danego typu powierzchni w materiale o izotropowej budowie mo�emy 
prowadzi� w dowolny sposób. Ka�da orientacja tych linii daje te same 
wyniki. Przykładem struktury izotropowej jest układ porów 
w pieczywie, kamyków w betonie oraz ziaren piasku na pla�y.  
W ka�dym z tych materiałów, bez wzgl�du na kierunek „przekłu-
wania” badanej próbki liniami testuj�cymi uzyskamy �rednio tak� 
sam� liczb� porów, kamyków, ziarenek na jednostk� ich długo�ci. 
Poniewa� orientacja linii nie ma znaczenia, mo�emy prowadzi� je  
w sposób dla nas najbardziej wygodny, co w praktyce sprowadza si� 
do stosowania układu linii równoległych. 

Sytuacja zmienia si� zasadniczo, je�li prowadzimy badania struktur 
ukierunkowanych. Przykładem tego typu struktury jest układ tzw. 
słojów w pniu drzewa. Prowadz�c pomiary SV powierzchni słojów, nie 
mo�na w dowolny sposób „przekłuwa�” pnia liniami testowymi. 
Łatwo jest pokaza�, �e linie te b�d� przecinały słoje tym cz��ciej, im 
orientacja b�dzie bli�sza kierunkowi prostopadłemu do osi pnia 
(w szczególnym przypadku linii równoległych do osi pnia liczba 
przecinanych słoi mo�e nawet spa�� do zera). Dla uzyskania 
wła�ciwego oszacowania SV nale�y w tym przypadku prowadzi� linie 
testowe zorientowane w przypadkowy sposób w trójwymiarowej 
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przestrzeni. Linie takie, gdyby przechodziły przez jeden wspólny 
punkt, tworzyłyby kolczast� kulk� o stałej liczbie kolców na jednostk� 
jej powierzchni. Je�li natomiast chcemy prowadzi� linie testowe na 
dwuwymiarowych obrazach, musimy zastosowa� specjaln� procedur� 
wybierania obrazów i specyficzny kształt linii testowych. Procedura 
spełniaj�ca warunki przypadkowej orientacji przestrzennej linii 
pomiarowych polega na badaniu serii tzw. współosiowych przekrojów 
próbek. Przekroje takie uzyskujemy przecinaj�c próbki w płaszczyz-
nach równoległych do wybranej przez nas osi odniesienia. Na 
przekrojach tych, z kolei, zamiast układu linii prostych, stosujemy 
siatk� cykloid o brzegach komórek równoległych i prostopadłych do 
wybranej osi odniesienia. Zliczamy nast�pnie liczb� przeci�� cykloid 
z badanymi powierzchniami, a do oszacowania SV wykorzystujemy 
podany wcze�niej wzór SV = 2PL. (Wyja�nienie zasadno�ci stosowania 
cykloid pozostawiamy dla Czytelników jako �wiczenie rozwijaj�ce 
przestrzenn� wyobra�ni�). 

 

Rys. 1.9. Struktura materiału anizotropowego (�elazo po zgnieceniu) 
z naniesionym układem pomocniczych linii słu��cych do  
oceny powierzchni wła�ciwej granic mi�dzy ziarenkami 
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Przykład struktury zorientowanej przedstawiono na rys. 1.9. Na tym 
samym rysunku obja�niono tak�e sposób wykonywania pomiarów za 
pomoc� siatki cykloid. 

Innym parametrem omówionym wcze�niej jest LV, który okre�la 
długo�� włókien w jednostce obj�to�ci. Podstawowe twierdzenia 
stereologii pokazuj�, �e warto�� tego parametru mo�e by� oszacowana 
na podstawie zliczania liczby przeci�� włókien przez przypadkowe 
przekroje badanej próbki o znanej powierzchni. Korzysta si� przy tym 
z nast�puj�cej zale�no�ci: 

 

AV NL 2=    
 

Sposób post�powania przy prowadzeniu pomiarów przedstawiono na 
rys. 1.10. Rysunek ten ilustruje zastosowanie podanego wzoru stere-
ologicznego dla szczególnego przypadku włókien, jakim s� tak zwane 
dyslokacje w materiałach krystalicznych. 

 

Rys. 1.10. Dołki na zdj�ciu s� �ladem przeci�cia włókien (dyslokacji) 
z płaszczyzn� obserwacji. Na zdj�ciu widocznych jest 166 

 włókien, co daje NA=6,78µm-2 oraz LV=13,56µm/µm3 
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Opis cz�stek 
 
W strukturze wi�kszo�ci materiałów biologicznych, minerałów 
i materiałów in�ynierskich zwykle wyró�ni� mo�na charakterystyczne 
obiekty, maj�ce wła�ciwo�ci zasadniczo ró�ne ni� otoczenie. Mamy 
wówczas do czynienia z materiałami, które na u�ytek niniejszego 
tekstu nazywa� b�dziemy materiałami dwuskładnikowymi (przykła-
dami takiego typu materiałów s� w szczególno�ci ró�nego rodzaju 
kompozyty). 

Składniki materiałów mog� by� dowolnie wymieszane i rozmiesz-
czone. Warto przy tym zwróci� uwag�, �e jednym z charaktery-
stycznych przypadków rozmieszczenia składników jest: (a) perkolacja 
oraz (b) zbiór cz�stek w osnowie. W przypadku perkolacji składniki 
przeplataj� si� ze sob�, jednak ka�dy z nich w sposób ci�gły ł�czy 
dowolne przekroje materiału (patrz rys. 1.11a). W drugiej sytuacji 
(rys. 1.11b) jeden ze składników tworzy ci�gł� osnow�, w której 
zanurzone s� izolowane cz�stki drugiego składnika.  

 

Rys. 1.11. Przykład perkolacji fazy (a) oraz cz�stek w osnowie (b). W obu przypadkach jedna z faz 
jest ciemna a druga jasna. W przypadku (b) jasna jest osnowa 
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G�sto�� cz�stek 
 
W przypadku cz�stek w osnowie innym sposobem podej�cia do 
zagadnienia ilo�ci jest okre�lenie liczby cz�stek w jednostce obj�to�ci 
materiału – NV. Cho� parametr ten jest prosty w sensie definicji, to 
jego oszacowanie jest trudne. Rozwa�ania stereologiczne dowodz�, �e 
warto�� NV nie mo�e by� wyznaczona na podstawie analizy 
pojedynczych obrazów struktury badanego materiału. Mówi�c 
bardziej precyzyjnie, parametr ten nie mo�e by� oszacowany na tej 
drodze bez poczynienia zało�e� dotycz�cych kształtu badanych 
cz�stek. Je�li kształt ten jest nieznany, konieczne jest badanie 
sprz��onych obrazów s�siaduj�cych ze sob� równoległych przekrojów 
badanej próbki. 

 

Rys. 1.12. Obja�nienie metody DISEKTORA: mi�dzy płaszczyzn� (B) i (C) 
wyst�puje 6 cz�stek. Jednak tylko 3 z nich (5, 6, 7) s� przecinane przez (B). 

Te trzy mo�na jednoznacznie przypisa� do obszaru mi�dzy (B) i (C). 
Pozostałe nale�� do obszaru wyznaczanego przez (A) i (B) – 4 cz�stki (1, 2, 

3, 4). Podobnie mi�dzy (C) i (D) wyst�puj� cz�stki (8, 9, 10). W sumie 
mi�dzy (A) i (D) mamy zatem 10 cz�stek 

Oszacowanie warto�ci NV na podstawie analizy dwóch s�siaduj�cych 
ze sob� przekrojów próbki jest obja�nione na rys. 1.12. Zilustrowana 
tam metoda, zwana metod� disektora, zakłada zliczanie cz�stek, które 
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s� przecinane przez jeden przekrój, a nie s� przecinane przez drugi. 
Znaj�c liczb� takich cz�stek N w obrazie o polu A oraz odległo�� obu 
przekrojów – h, mo�na policzy� g�sto�� cz�stek z prostej zale�no�ci: 

 

Ah
N

NV =    

 

Nale�y jednocze�nie podkre�li�, �e stosowanie metody disektora 
wymaga, aby �rednica analizowanych cz�stek była mniejsza od 
odległo�ci mi�dzy badanymi przekrojami. Warunek ten jest 
stosunkowo łatwo spełni� w przypadku materiałów biologicznych, 
które s� wzgl�dnie mi�kkie oraz łatwiejsze do prze�wietlenia. 
Znacznie trudniej jest to zrobi� w przypadku materiałów 
in�ynierskich, które s� wzgl�dnie twarde oraz nieprzezroczyste. 

Je�eli kształt cz�stek jest prosty i znany oraz gdy cz�stki s� 
rozmieszczone w sposób przypadkowy, oszacowanie NV mo�e by� 
przeprowadzone na podstawie analizy jednego przekroju. 
Szczegółowe wywody dotycz�ce tego zagadnienia mo�na znale�� 
w monografiach dotycz�cych stereologii. Na u�ytek niniejszego tekstu 
wystarczy przytoczy� ogóln� posta� przybli�onego wzoru: 
 

L

A
V N

N
N

2

α=  

 

gdzie: α jest współczynnikiem zale�nym od kształtu cz�stek (np. dla 
kuli wynosi π/4, sze�cianu 2/3 za� cylindra około 0,732), NA oznacza 
liczb� przekrojów cz�stek na jednostk� powierzchni przekroju 
materiału, NL – liczb� cz�stek na jednostk� długo�ci linii testowych. 
Wzór ten zakłada pomiary zarówno liczby przekrojów jak ich liniowej 
g�sto�ci. 

G�sto�� cz�stek mo�e by� okre�lona wył�cznie w przypadku, gdy s� 
one dostatecznie wyodr�bnione. Nie jest natomiast mo�liwa ocena 
g�sto�ci poł�czonych ze sob� porów lub ła�cuchów cz�stek 
tworz�cych splecione układy (patrz rys. 1.13). 
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Rys. 13. Splecione ła�cuchy faz (na przykładzie stopu glinu i krzemu) 

 
 
Ocena �redniej obj�to�ci 
 
Bezpo�rednia metoda pomiaru wielko�ci pojedynczych cz�stek 
(trójwymiarowych elementów struktury materiałów) wymaga 
trójwymiarowej rekonstrukcji ich geometrii. Rekonstrukcja taka mo�e 
polega� na ł�czeniu ze sob� zdj�� uzyskiwanych na kolejnych 
przekrojach badanej próbki, co zilustrowano na rys. 14. Warto przy 
tym zaznaczy�, �e współcze�nie dysponujemy wieloma metodami 
obrazowania przekrojów próbek materialnych bez konieczno�ci ich 
fizycznego przecinania. Dotyczy to zarówno materiałów 
biologicznych (w tym tkanek ludzkich – tomografia rentgenowska), 
jak i stosowanych w technice – tomografia ultrad�wi�kowa. 

Za pomoc� reprezentatywnych (mówi�c w uproszczeniu uzyskanych 
losowo) obrazów struktury, obrazów nie powi�zanych ze sob�, 
mo�emy uzyska� opis statystyczny badanych struktur w sensie 
�redniej wielko�ci komórek oraz stopnia ich zró�nicowania, a tak�e 
�redniego pola błonek i �redniej długo�ci włókienek. Pomiary, jakie 
w tym celu musimy przeprowadzi�, s� zwykle do�� skomplikowane. 
Mog� by� jednak znacznie uproszczone, je�li znamy z grubsza kształt 
elementów struktury badanych przez nas materiałów. Korzystamy 
wówczas z relacji pomi�dzy cechami struktur i ich obrazów, na 
przykład pomi�dzy V  i CV oraz A  i CA, które mo�emy bada� za 
pomoc� modelowania komputerowego.  

Trzeba jednak 
pami�ta�, �e 

metody 
nieinwazyjne nie 

pozwalaj� na 
badanie np. 

przebiegu granic 
ziaren
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Rys. 1.15. Dwa charakterystyczne przypadki struktur komórkowych: 
struktura A – komórki izolowane, struktura B – komórki tworz�ce układ  

wypełniaj�cy obj�to�� 

Dla zilustrowania komputerowej analizy wielko�ci pojedynczych 
cz�stek rozpatrzmy dwa charakterystyczne przypadki przedstawione 
na rys. 1.15. Struktura A składa si� z kulek rozproszonych przypadko-
wo w osnowie, któr� mo�e by� metal, polimer lub tkanka biologiczna. 
Druga struktura, B, przedstawia obraz komórek w sposób �cisły 
wypełniaj�cych obj�to�� materiału. Komórki takie maj� zwykle 
kształt wielo�cianów, na przykład czternasto�cianów Kelvina i ł�cz� 
si� ze sob� wzdłu� granic zwanych w biologii błon� komórkow�. 
Wyst�puj� one tak�e w metalach i ceramice, przy czym komórki 
nazywane s� wówczas ziarnami, a ł�cz�ce je powierzchnie – 
granicami ziaren. Jedna i druga struktura mo�e tak�e zapewne 
wywoła� skojarzenia z całkiem innych dziedzin w odniesieniu do 
całkiem innych materiałów. Struktura A mo�e pewnie kojarzy� si� 
z rodzynkami w cie�cie czy te� owocami w galaretce, a struktura B 
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z pian� w kuflu z piwem. Poniewa� rodzaj materiału nie ma tutaj 
istotnego znaczenia, jest istotny jedynie na etapie doboru techniki 
obrazowania, warto podkre�li�, �e prowadzone rozwa�ania maj� 
charakter ogólny i mog� by� wykorzystane w wielu dziedzinach. 

 

Rys. 1.16. Rozkłady wielko�ci przekrojów wyznaczone dla struktur typu A i 
B przedstawionych na rysunku 13 

Na rys. 1.16. przedstawiono rozkłady wielko�ci pola przekrojów 
komórek struktury A i B przy zało�eniu, �e wszystkie kulki 
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i wszystkie komórki maj� tak� sam� obj�to��. Innymi słowy, podano 
tam jak wiele razy na obrazie przekroju kulki lub komórki o kształcie 
wielo�cianu wyst�puje koło (lub wielok�t) o danej powierzchni. 
Oczywi�cie dla konkretnej, stałej w tym przypadku, obj�to�ci kulek 
i komórek, pole ich przekroju nie mo�e by� wi�ksze od pewnej 
warto�ci maksymalnej1. Warto jednak podkre�li�, �e pole to mo�e by� 
jednocze�nie dowolnie bliskie zeru, co odpowiada sytuacji przecinania 
danej kulki (komórki) z dala od jej �rodka.  

Dokonuj�c komputerowego przecinania badanych przez nas struktur 
(co jest w istocie wyznaczeniem parametrów przekrojów metodami 
geometrii analitycznej, tyle �e znacznie szybszym dzi�ki du�ej mocy 
obliczeniowej obecnie dost�pnych komputerów) otrzymujemy 
w rezultacie charakterystyczne rozkłady pola powierzchni przekrojów, 
f(A). Rozkłady te wyliczone s� dla danego typu struktury, powiedzmy 
X, oraz dla danej wielko�ci elementów D. Zmieniaj�c nast�pnie 
warto�ci D otrzymujemy zestaw funkcji rozkładu f(A)XD, które 
mo�emy ze sob� składa� stosuj� ró�ne wagi składników (przypomina 
to troch� mieszanie farb). W uj�ciu matematycznym mo�emy to 
opisa� jako sumowanie funkcji: 
 

α1 f(A)XD1+ α2 f(A)XD2 + … αN f(A)XDN 

 

W podanej sumie wyst�puj� wzgl�dne wagi poszczególnych funkcji 
składowych, α1, α2, ....αN, które okre�laj� wzgl�dny udział kulek 
(komórek) o danej wielko�ci. Stereologiczna analiza obrazu struktury 
typu A lub B polega na wyliczeniu warto�ci α1, α2, ... αN.  

Poszukiwanie warto�ci α1, α2, ... αN mo�na prowadzi� na wiele 
sposobów. Jedna z podstawowych metod, tak zwana metoda 
Sałtykowa, zakłada �e w pierwszej kolejno�ci wyznaczana jest 
warto�� α dla najwi�kszego rozmiaru kulek (komórek). Po 
wyznaczeniu tej warto�ci okre�la si� warto�� α dla najwi�kszych 
kulek z pozostałych do analizy. Jest to zatem metoda sekwencyjna, 
która rozpoczyna si� od najwi�kszych obiektów. Bucki zaproponował 
metod�, która dopasowuje w sposób iteracyjny jednocze�nie 
wszystkie warto�ci α1, α2, ... αN. W jednej i drugiej metodzie 
otrzymujemy w ko�cowym efekcie zestaw warto�ci α1, α2, ... αN 
,powi�zany z odpowiednimi warto�ciami �rednic umownych D1, D2, ... 
DN lub obj�to�ci V1, V2, ...VN. St�d wiedzie bardzo prosta droga do 
obliczenia �redniej obj�to�ci V oraz współczynnika zmienno�ci 
                                                 
1 Stosunkowo łatwo mo�na j� obliczy� dla kulek. Je�li kulki maj� promie� R 
to pole to nie mo�e by� wi�ksze ni� πR2. 
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obj�to�ci, CV. Zadanie stereologiczne jest, zatem rozwi�zane. Niestety 
rozwi�zanie nie jest uniwersalne, opiera si� bowiem na zało�eniu 
konkretnego kształtu badanych obiektów2. 
 
 
Kształt cz�stek 
 
Główn� trudno�ci� w ilo�ciowym opisie kształtu cz�stek jest brak 
precyzyjnego i uniwersalnego okre�lenia w terminologii. Intuicyjnie 
wydaje si�, �e ka�dy obiekt mo�na opisa� w kategoriach kształtu 
i rozmiaru, co oznacza, �e kształt jest rozumiany jako ta cecha 
geometrii, która daje si� oddzieli� od wielko�ci. Jednak w praktyce 
małe obiekty tego samego typu maj� inny kształt ni� du�e (mo�na to 
dostrzec w przypadku samochodów, ro�lin czy zwierz�t). Inn� 
trudno�� stanowi fakt, i� kształtu, w przeciwie�stwie do wielko�ci, nie 
mo�na opisa� za pomoc� jednej liczby. Co wi�cej, rozwa�ania 
z zakresu analizy matematycznej pokazuj�, �e w ogólnym przypadku 
do jednoznacznego opisu kształtu cz�stek o zło�onej geometrii nale�y 
u�y� niesko�czenie wielu liczb. W praktyce jednak takiej 
jednoznaczno�ci nie potrzebujemy i mo�emy opisa� kształt badanych 
przez nas obiektów za pomoc� kilku tzw. współczynników kształtu. 
Współczynniki te maj� nast�puj�ce cechy: 

• bezwymiarowy charakter (maj� tak� sam� warto�� w przypadku 
cz�stek o tym samym kształcie, ale innych wymiarach), 

• prosta geometryczna interpretacja (pozwalaj�ca okre�li� jak dany 
kształt odbiega od modelu lub teoretycznego kształtu odniesienia),  

• wra�liwo�� na specyficzne zmiany kształtu wyst�puj�ce 
w rozwa�anym procesie. 

W konkretnych zastosowaniach spotykamy wiele współczynników 
kształtu, nawet w przypadku bada� prowadzonych na tej samej grupie 
materiałów. Wynika to mi�dzy innymi z ró�norodno�ci kształtu 
elementów struktury.  

Analizuj�c elementy budowy materiałów posługujemy si� tak�e 
ró�nymi wzorcami. Najprostszym wzorcem jest kula, która na 
obrazach widoczna jest w postaci kół. Powierzchnia kuli jest 
natomiast odwzorowywana w postaci okr�gów. W pierwszym 
przybli�eniu za pomoc� kul opiszemy wi�kszo�� cz�stek wypukłych, 

                                                 
2 Z drugiej strony ró�nice mi�dzy kulkami i komórkami w postaci 
wielo�cianów nie s� liczbowo zbyt du�e. Dowodzi to, �e w pewnej klasie 
kształtów regularnych, kształt nie jest bardzo istotny. 
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które mo�emy potraktowa� jako nało�enie prostych operacji 
rozci�gania i marszczenia powierzchni kuli. (Przekształcenia te 
zilustrowano na rys. 1.17). W literaturze spotyka si� tak�e bardziej 
zło�one wzorce geometryczne. Nale�� do nich w szczególno�ci walce 
oraz wielo�ciany.  

 

Rys. 1.17. Trzy rodziny kształtów cz�stek otrzymane w wyniku 
przekształcania koła: elipsy o ró�nym wydłu�eniu (górny rz�d),  
cz�stki o pofałdowanej powierzchni (�rodkowy rz�d), nało�enia  

obu podanych wy�ej operacji (najni�szy rz�d) 

Stopie� wydłu�enia danej cz�stki w stosunku do  kuli, która 
egzemplifikuje kształt w pełni regularny, jest mierzony zwykle 
z wykorzystaniem współczynnika kształtu opisanego na rys. 1.18. Ma 
on posta� nast�puj�cego ilorazu: 

 
fl = a/b  

 

gdzie a i b to odpowiednio długo�� i szeroko�� najmniejszego 
kwadratu opisanego na cz�stce lub maksymalna �rednica Fereta 
i �rednica Fereta do niej prostopadła. Współczynnik ten osi�ga 

Dobre wyniki kla-
syfikacji struktur 
daje zastosowa-
nie sieci neuro-
nowych. Wad� 
tego rozwi�zania 
jest jednak brak 
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zycznej uzyski-
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minimaln� warto�� równ� 1 dla koła lub kwadratu i ma wy�sze 
warto�ci dla kształtów wydłu�onych. W danej klasie kształtów, na 
przykład w zbiorze elipsoid, im wi�ksze jest  wydłu�enie cz�stki, tym 
wi�ksza jest warto�� omawianego parametru. Pozwala to zatem 
uszeregowa� je według stopnia wydłu�enia.  

Jednym z najpopularniejszych współczynników kształtu, stosowanym 
do opisu pofałdowania powierzchni cz�stek jest nast�puj�cy iloraz: 

 
f2 = L2/4πA 
 

gdzie L jest obwodem natomiast A polem powierzchni analizowanej 
cz�stki (rys. 1.18). Współczynnik f2 jest bardzo wra�liwy na nieregu-
larno�ci kształtu obiektu i jednocze�nie bardzo mało wra�liwy na 
wydłu�enie. Jego minimalna warto�� równa si� 1 dla koła i osi�ga 
wi�ksze warto�ci dla wszystkich innych kształtów. Jest mało wra�liwy 
na wydłu�enie cz�stek. U�ywaj�c obu parametrów mo�emy zatem 
odró�ni� pofałdowanie powierzchni cz�stek od ich wydłu�enia. 

Opis ilo�ciowy elementów struktury o bardziej zło�onych kształtach 
jest skomplikowany. W takich sytuacjach bardzo cz�sto stosuje si� 
kilka współczynników kształtu oraz dla syntetycznej oceny �redni� 
wa�on� ich warto�ci. Innym rozwi�zaniem jest zaprojektowanie 
specyficznego współczynnika kształtu, który jest dostosowany do 
wykrywania interesuj�cych nas zmian kształtu. 

W przypadku cz�stek przedstawionych na rys. 1.17c celowe wydaje 
si� zaproponowanie współczynnika kształtu w nast�puj�cej postaci 
(rys. 1.18): 
 

f3 = d2/d1 
 

Gdzie d1 i d2 s� odpowiednio �rednicami koła wpisanego i opisanego. 
Ten współczynnik kształtu jest czuły na zmiany zarówno wydłu�enia, 
jak i nieregularno�ci powierzchni cz�stek.  

Klasyfikacja kształtu obiektu mo�e by� przeprowadzona z wyko-
rzystaniem reguł logiki rozmytej. Posługuj�c si� tym formalizmem ta 
sama cz�stka mo�e by� sklasyfikowana nie tylko jako regularna lub 
nieregularna, ale tak�e jako raczej regularna lub prawie regularna. 
Wykorzystanie logiki rozmytej pozwala bli�ej opisa� kształt cz�stek, 
które nie pasuj� do wybranych zało�onych wzorców.  

Rys. 1.19 ilustruje zastosowanie logiki rozmytej dla zbioru cz�stek 
grafitu obserwowanych w ró�nych typach �eliwa. Przy ka�dej cz�stce 
na rysunku podane s� dwie liczby: warto�� współczynnika kształtu f3  
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Rys. 1.18. Podstawowe pomiary u�ywane do oszacowania  
współczynników kształtu cz�stek 

 

 

Rys. 1.19. Klasyfikacja grafitu. Opis w tek�cie 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu  

 

43

oraz „rozmyta” ocena kulisto�ci wyra�ona w procentach. Cztery 
cz�stki po prawej stronie rysunku mo�na uzna� za koła, cz�stki 
po�rodku s� prawie kołowe, a znajduj�ce si� po lewej stronie oceniane 
s� jako zdecydowanie ró�ne od kształtu koła.  

 
Rozmieszczenie cz�stek  
 
Podstawowe pytanie dotycz�ce rozmieszczenia elementów struktury 
materiału dotyczy kwestii niejednorodno�ci. W ka�dym dwuskład-
nikowym materiale, obserwowanym przy dostatecznie du�ym 
powi�kszeniu wyst�puj�, obszary zaj�te tylko przez jeden ze 
składników. Zmiana pola obserwacji mo�e wówczas zmieni� 
całkowicie obraz struktury materiału. Tego typu sytuacja skłania do 
okre�lenia materiału jako istotnie niejednorodnego. Z drugiej strony 
przy małym powi�kszeniu obserwowane obrazy s� bardzo do siebie 
zbli�one i zawieraj� �rednio taki samy ułamek poszczególnych 
składników.  

Dla systematycznej analizy niejednorodno�ci struktury stosowany jest 
podział badanego materiału na obszary o zmiennej wielko�ci. Je�li dla 
danej wielko�ci badanych obszarów parametry opisuj�ce interesuj�ce 
nas elementy mikrostruktury (np. udział obj�to�ciowy cz�stek) s� 
w przybli�eniu stałe, to materiał mo�na uzna� za jednorodny w tej 
skali. W przypadku gdy dla kolejnych obrazów otrzymywanych dla 
wybranego powi�kszenia obserwuje si� du�� zmienno�� mierzonych 
warto�ci, materiał uznaje si� za niejednorodny przy tym 
powi�kszeniu. 

 

Rys. 1.20. Przykłady podziału powierzchni wokół cz�stek. Linie wyznaczaj� zbiór 
punktów równo oddalonych od s�siednich cz�stek 
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Regularno�� rozmieszczenia cz�stek w obj�to�ci badanego materiału 
mo�na opisa� korzystaj�c z koncepcji podziału przestrzeni na obszary 
nale��ce do poszczególnych cz�stek nazywane równie� strefami 
wpływu. Obszary te s� tak zdefiniowane, �e do danego obszaru nale�� 
punkty, dla których �rodek danej cz�stki jest najbli�szy ze wszystkich 
�rodków cz�stek. Konstrukcj� takiego obszaru na płaszczy�nie 
pokazano na rys. 1.20. Rysunek ten pokazuje, �e pro-blem rozło�enia 
cz�stek mo�na sprowadzi� do zagadnienia badania kształtu i wielko�ci 
obszarów, jakie wyznaczaj� one wokół siebie w materiale. 
  
 

Opis powierzchni 
 

Na koniec przedstawionych rozwa�a� dotycz�cych stereologii warto 
po�wi�ci� kilka zda� zagadnieniu stereologicznego opisu 
powierzchni. W �yciu codziennym, ale tak�e w nauce i technice 
cz�stokro� mamy do czynienia z obrazami powierzchni. Przykładami 
tego typu obrazów s� zdj�cia robione dla upami�tnienia pobytu  
w górach, nad morzem lub na jeziorami. Obrazem powierzchni jest 
tak�e, wykonane z u�yciem mikroskopu zdj�cie powierzchni skrzydeł 
owada, czy te� wreszcie obraz powierzchni przełomu, czyli 
powierzchni p�kni�cia w materiale (kilka przykładów charakterysty-
cznych obrazów powierzchni przedstawiono na rys. 1.21). Przestrzen-
ny charakter powierzchni polega na tym, �e nie s� one płaskie.  
W ka�dym przypadku zilustrowanym na rys. 1.21 łatwo jest doszuka� 
si� charakterystycznego ukształtowania powierzchni i niekiedy 
rozpozna� specyficzne elementy topografii. Mog� nimi by� p�kni�cia 
lub wybrzuszenia, cz�stki nowych faz, a tak�e koryta tworz�ce system 
rzek (rzeczywistych lub pozornych). Ich obecno�� nadaje powierzchni 
bogactwo form i, co jest szczególnie istotne w kontek�cie prowadzo-
nych tutaj rozwa�a�, zmienia jej wła�ciwo�ci (na przykład optyczne, 
chemiczne i mechaniczne). W du�ym stopniu szczególny charakter 
powierzchni mo�e wpływa� na wła�ciwo�ci badanego materiału. 
Stereologiczna analiza powierzchni bazuje na parametrze nazywanym 
współczynnikiem rozwini�cia powierzchni. Oznaczany jest zwykle 
symbolem RS. Parametr ten okre�la si� jako iloraz pola danego 
wycinka powierzchni do pola jego rzutu prostopadłego, co 
zilustrowano na rys. 1.22. Stosuj�c oznaczenia przyj�te na tym 
rysunku (i powszechnie spotykane w innych podr�cznikach) parametr 
RS wyliczamy ze wzoru: 
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Rys. 21. Przykłady ró�nych form ukształtowania powierzchni: (a) oko muchy – zdj�cie  
z mikroskopu elektronowego, (b) górskie jezioro obserwowane z pobliskiego szczytu,  

(c) obraz satelitarny archipelagu hawajskiego, (d) larwa paso�yta skóry – zdj�cie  
z mikroskopu elektronowego, (e) ziarenka azotków na podło�u �elaza 
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0S
S

RS =  

 

(S jest polem danego wycinka powierzchni, S0 jest polem jej rzutu 
prostopadłego). Dla powierzchni idealnie płaskiej RS = 1. Warto�� RS  
 

ro�nie natomiast w miar�: (a) wzrostu makroskopowej krzywizny oraz 
(b) wzrostu stopnia mikroskopowego „pofałdowania” powierzchni. 
W badaniach materiałów szczególnie istotny jest ten drugi czynnik, 
który zwi�zany jest z ich budow�.  

Parametr RS jest bezwymiarowy. Wyznaczanie jego warto�ci mo�e 
mie� charakter bezpo�redni lub opiera� si� na analizie profili. 
W przypadku metody bezpo�redniej dokonujemy pomiaru topografii 
powierzchni3. Uzyskujemy w ten sposób funkcj� wzgl�dnej 
wysoko�ci, H(x,y), która definiuje odległo�� punktu o współrz�dnych 
(x,y) od pewnej płaszczyzny odniesienia. Na tej podstawie mo�na 
wyliczy� pole S dla danego pola S0 na drodze odpowiedniego 
całkowania funkcji H. Bezpo�rednia metoda pomiaru RS jest, wi�c 

                                                 
3 W badaniach materiałowych mo�na w tym celu wykorzysta� mikroskop sił 
atomowych. Wi�ksze obszary mo�na tak�e analizowa� wykorzystuj�c ró�ne-
go rodzaju profilometry. 
 

 

Rys. 22. Ilustracja definicji współczynnika rozwini�cia powierzchni RS (RS=S/S0) 
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prosta w swej koncepcji. Z drugiej strony mo�e nastr�cza� spore 
problemy na etapie pomiaru funkcji H(x,y). 

Metoda profili opiera si� na analizie przekroju badanej powierzchni. 
Przecinaj�c powierzchni� S otrzymujemy profil L, a powierzchni� S0 – 
lini� L0. Dziel�c L przez L0 otrzymujemy tak zwany stopie� 
rozwini�cia profilu liniowego, RL: 
 

0L
L

RL =  

 

Relacj� pomi�dzy obu parametrami, RS i RL, pozwalaj� okre�li� 
metody stereologii. W istocie s� to te same metody, co 
wykorzystywane do szacowania parametru SV. (Przykład ich 
zastosowania pokazano na rys. 1.23. Fakt ten nie powinien budzi� 
zdziwienia, je�li we�mie si� pod uwag�, �e powierzchnie wewn�trzne 
na obrazach struktury materiałów redukuj� si� do profili liniowych. 

 

Rys. 23. Sposób wyznaczania współczynnika rozwini�cia powierzchni RS metod� 
cykloid (porównaj metod� wyznaczania powierzchni wła�ciwej w strukturach 

anizotropowych) 
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Warto�ci parametru RS dla ró�nych powierzchni zmieniaj� si� w do�� 
szerokim zakresie. Kilka przykładów powierzchni o ró�nych 
warto�ciach RS przedstawiono na rys. 1.24 wraz z reprezentatywnymi 
profilami. Bli�sza analiza przedstawionych profili wskazuje, �e 
uzyskiwane warto�ci RL, i konsekwentnie RS, zale�� tak�e od 
stosowanego powi�kszenia. Podobnie zachowuj� si� tak�e inne 
parametry mierzone na obrazach struktury, cho� dla wielu z nich 
wpływ powi�kszenia nie jest tak silny. 

Dla zminimalizowania wpływu powi�kszenia na mierzone wielko�ci 
parametrów opisuj�cych elementy struktury materiałów zwykle 

  

Rys. 1.24. Przykłady charakterystycznych powierzchni materiału  
i odpowiadaj�cych im profili przekroju 
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wystarczy stosowa� w czasie pomiarów stałe powi�kszenie. 
W bardziej zaawansowanych analizach mo�na tak�e efekt ten 
uwzgl�dni� w sposób ilo�ciowy posługuj�c si� tak zwan� koncepcj� 
fraktali.  
 
 
Fraktale 
 
Do opisu przełomów lub innych powierzchni (tak swobodnych jak 
wewn�trznych) u�ywa si� równie� metod fraktalnych, które w wielu 
przypadkach umo�liwiaj� rozró�nienie przełomów o ró�nej morfo-
logii, ale o tej samej warto�ci parametru RL (rys. 1.25). Do stosowania 
analizy fraktalnej wielu badaczy skłania równie� fakt, �e procesy 
p�kania w skali mikroskopowej maj� charakter przypadkowy, a do 
opisu takich procesów analiza fraktalna jest szczególnie u�yteczna.  

 

Rys. 1.25. Profile modelowe o jednakowym współczynniku RL 

Fraktale mo�na podzieli� na dwie grupy: niestochastyczne 
(nieprzypadkowe) i stochastyczne (przypadkowe). Te pierwsze s� 
obiektami matematycznymi, powstałymi w wyniku procesu 
iteracyjnego. Przykłady konstrukcji tego typu fraktali pokazano na 
rys. 1.26. Do drugiej grupy nale�� obiekty wyst�puj�ce w przyrodzie, 
które nie s� fraktalami, ale maj� t� wła�ciwo��, �e �rednia warto�� 
jakiej� ich własno�ci (np. g�sto��) w szerokim zakresie maleje liniowo 

Fraktale były 
kilka lat temu 

bardzo modnym 
narz�dziem ana-

lizy. Liczne ba-
dania wykazały 

jednak, �e zakres 
ich praktycznej 

przydatno�ci jest 
do�� ograni-

czony.
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wraz z powi�kszeniem, je�eli przedstawimy je na podwójnie loga-
rytmicznym wykresie.  

Z fraktalami nierozerwalnie wi��e si� wspominane ju� poj�cie 
samopodobie�stwa. Ka�dy kawałek obiektu, który jest fraktalem, 
przypomina jego cało��. W przypadku dywanu Sierpi�skiego mamy 
do czynienia z idealnym samopodobie�stwem (rys. 1.27).  

 

 

Rys. 27. Samopodobie�stwo fraktali. 

Fraktale przypadkowe, wyst�puj�ce w przyrodzie, charakteryzuje  
z kolei samopodobie�stwo statystyczne. Oznacza to, �e dopiero po 
u�rednieniu wielu powi�kszonych fragmentów tego samego obiektu 
mo�na zauwa�y� podobie�stwo do cało�ci. Trzeba jednak pami�ta�, 
�e obiekty wyst�puj�ce w przyrodzie zachowuj� si� jak fraktale tylko 
w okre�lonych zakresach skali.  

Jak ju� wspomniano wcze�niej, dla fraktali przypadkowych nie mo�na 
poda� �cisłego algorytmu ich tworzenia. Dlatego te� do ich 
ilo�ciowego opisu wykorzystuje si� tzw. wymiar fraktalny. 
Podstawow� technik� wyznaczania wymiaru fraktalnego jest 
zbudowanie podwójnie logarytmicznego wykresu zale�no�ci długo�ci 

 

Rys. 1.26. Sposób konstruowania fraktali niestochastycznych 
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linii profilu od wielko�ci kroku pomiarowego lub powi�kszenia 
(rozdzielczo�ci) zastosowanych do mierzenia długo�ci linii profilu. 
Je�eli badana krzywa ma charakter fraktalny (jest fraktalem), to 
wykres jest lini� prost� o ujemnym współczynniku kierunkowym c, 
dan� równaniem: 

 

log [L(x)] = c log x + b 

 

gdzie: L(x) – długo�� profilu zale�na od wielko�ci kroku 
pomiarowego x, 

 c  – współczynnik kierunkowy prostej zwi�zany 
 wymiarem fraktalnym D. 

Wymiar fraktalny jest ró�nic� D = 1 - c dlatego przyjmuje warto�ci od 
1 do 2. 

 

Rys. 1.28. Wyznaczanie wymiaru fraktalnego metod� ci�ciw 
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Klasyczna metoda pomiaru długo�ci linii profilu jest metod� ci�ciw 
(metoda krokowa, Divider Method lub Commpass Method). Badany 
profil jest zast�powany ła�cuchem ci�ciw o stałej długo�ci (rys. 1.28). 
Pocz�tkowe i ko�cowe punkty pomiarowe powinny by� identyczne 
dla ró�nych kroków pomiarowych. 

Inna metoda obliczenia wymiaru fraktalnego polega na nakładaniu na 
badany profil siatek zło�onych z kwadratów o ró�nej długo�ci boku 
(Box-Counting Method). W tej metodzie równie� tworzy si� 
podwójnie logarytmiczny wykres, z którego wyznacza si� wymiar 
fraktalny. Funkcja w tym przypadku przedstawia jednak liczb� 
kwadratów przeci�tych przez profil przełomu w zale�no�ci od 
rozmiarów siatki kwadratowej (rys. 1.29).  

 

Rys. 1.29. Wyznaczanie wymiaru fraktalnego metod� Box-Counting 
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Podsumowanie 
 

Celem niniejszego rozdziału było zapoznanie Czytelników 
z podstawami stereologii. Chcieli�my pokaza�, �e stereologia pozwala 
uzyska� ilo�ciowy opis rzeczywisto�ci przedstawianej na 
analizowanych przez nas obrazach, przy czym opis ten uwzgl�dnia 
trójwymiarowy charakter badanych przez nas struktur. Przedsta-
wili�my tutaj krótkie wprowadzenie do stereologii i je�li pobudziło 
ono w�ród Czytelników apetyt na poznanie czego� wi�cej w tym 
zakresie, zach�camy do lektury bardziej systematycznych opracowa� 
dost�pnych zarówno w j�zyku angielskim jak i polskim. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 55

Rozdział II 

Podstawy przetwarzania obrazów 
 
 
 

Kto nie d��y do rzeczy niemo�liwych, nigdy ich nie osi�gnie 

Heraklit 

 
 

W poprzednim rozdziale poznali�my podstawy metod stereo-
logicznych. Ich stosowanie zazwyczaj nie sprawia trudno�ci, gdy� 
najcz��ciej polegaj� one na zliczaniu punktów lub obiektów (np. 
komórek) albo na pomiarach długo�ci odcinków. W praktyce jednak 
u�ywanie metod stereologicznych okazuje si� bardzo uci��liwe, gdy� 
dla osi�gni�cia dostatecznej wiarygodno�ci wyników konieczne jest 
wykonanie bardzo du�ej liczby pomiarów. Na przykład, w celu 
oszacowania z bł�dem wzgl�dnym nie przekraczaj�cym 5% g�sto�ci 
porów, której poziom szacujemy na 2%, musimy przeanalizowa� 
ponad 75 000 (siedemdziesi�t pi�� tysi�cy) punktów. W praktyce 
oznacza to przynajmniej pół godziny pracy w celu uzyskania zaledwie 
jednej liczby, charakteryzuj�cej �redni� porowato�� danej próbki. 

Pomiary stereologiczne s� nie tylko czasochłonne, ale równie� mog� 
by� nu��ce, gdy� w istocie polegaj� przede wszystkim na wielokro-
tnym powtarzaniu prostych czynno�ci. Nic zatem dziwnego, �e od 
dawna poszukiwano sposobów zautomatyzowania tych uci��liwych 
dla człowieka bada�. Jednym z prekursorów automatyzacji pomiarów 
stereologicznych był prof. Michał �miałowski, który w 1939 roku 
opublikował na łamach American Journal of Science opis urz�dzenia 
do automatycznej oceny zawarto�ci wtr�ce� niemeta-licznych. Aparat 
�miałowskiego wykorzystywał ró�nice w przewodnictwie elektry-
cznym wtr�ce� i metalicznej osnowy. Po wypolerowanej próbce 
przesuwała si� igła gramofonu wł�czona w obwód elektryczny. 
Zmiany napi�cia, towarzysz�ce przej�ciu pomi�dzy wtr�ceniami  
i osnow� powodowały wychylenie wskazówki galwanometru 
poł�czonej z kolei z rysikiem, który kre�lił odpowiedni wykres na 
przesuwanej okopconej szybie. Po drugiej wojnie �wiatowej 
skonstruowano wiele urz�dze�, które w istocie wykorzystywały 
pionierski pomysł �miałowskiego. 
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Prawdziw� rewolucj� w automatyzacji analiz stereologicznych 
spowodowało dopiero wprowadzenie komputerowych analizatorów 
obrazu. Pocz�tkowo nazywano je telewizyjnymi, gdy� �ródłem obrazu 
była kamera telewizyjna. Pierwsze komercyjne analizatory wyprodu-
kowano w latach 60 w Wielkiej Brytanii. Nadano im nazw� 
Quantimet, która przez wiele lat stanowiła synonim automatycznego 
analizatora struktury. Du�� popularno�� zdobył w latach 70 model 
Quantimet 720, sprowadzony w znacznych ilo�ciach równie� do 
Polski. Był to ju� analizator wykazuj�cy wiele cech, które pozostały 
nie zmienione do dnia dzisiejszego: posiadał pewne mo�liwo�ci 
programowania, a obliczenia wykonywał komputer. Równocze�nie, 
dzi�ki hardware'owemu przetwarzaniu danych był urz�dzeniem 
bardzo szybkim. 

 
Rys. 2.1. Typowe współczesne stanowisko do analizy obrazu. Od lewej: 
klawiatura i monitor, jednostka centralna komputera, drukarka, mikroskop 

wraz z kamer� CCD, stanowi�c� �ródło obrazów 

W tym samym okresie, w roku 1974, firma Leitz wprowadziła na 
rynek analizator TAS (Texture Analysis System), który był 

System do analizy 
obrazu mo�e 
przetwarza� obrazy 
pochodz�ce z ró�-
nych �ródeł: 
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postaci plików 
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pierwszym analizatorem, wykorzystuj�cym metody morfologii 
matematycznej, która obecnie stanowi jedno z podstawowych 
narz�dzi analizy obrazu. Software do tego rewolucyjnego analizatora 
opracowali w du�ej mierze profesorowie J. Serra oraz G. Matheron 
z Ecole de Mines de Paris. Podstawy morfologii matematycznej, która 
pozwala m.in. na klasyfikowanie obiektów na podstawie ich kształtu 
lub odtwarzanie niektórych brakuj�cych elementów, omawiane s� 
w dalszej cz��ci tego rozdziału. 

Lata osiemdziesi�te ubiegłego stulecia cechował burzliwy rozwój 
komputerów osobistych, dzi�ki którym systemy analizy obrazu 
„zst�piły pod strzechy”. Komputery osobiste umo�liwiły bowiem 
powstanie nieco wolniejszych (co nie stanowi wi�kszej przeszkody 
w badaniach), ale za to tanich i w pełni programowalnych 
analizatorów software’owych (rys. 2.1). W miar� rozwoju mo�liwo�ci 
technicznych oraz oprogramowania systemy analizy obrazu stały si� 
przyjazne dla u�ytkownika, pozwalaj�c na przetwarzanie obrazów 
równie� osobom nie posiadaj�cym wiedzy informatycznej. Kolejne 
generacje systemów analizy przetwarzaj� tak�e obrazy o coraz 
wi�kszych rozmiarach. Pocz�tkowo analizowane były tylko obrazy 
w odcieniach szaro�ci; obecnie standardem jest obróbka obrazów 
kolorowych, a coraz cz��ciej spotyka si� systemy zawieraj�ce 
elementy analizy trójwymiarowej. 

Podsumowuj�c ten krótki rys historyczny mo�na stwierdzi�, �e 
obecnie pełne wykorzystanie mo�liwo�ci metod stereologicznych bez 
systemów analizy obrazu jest po prostu niemo�liwe. Z kolei 
osi�gni�cia stereologii pozwalaj� unikn�� wielu bł�dów przy 
automatycznej analizie obrazu. Wiedz�c, �e systemy analizy obrazu s� 
powszechnie u�ywane, chocia�by w obróbce danych uzyskanych 
przez wojskowe satelity, łatwo mo�na sobie wyobrazi� konsekwencje 
takich bł�dów. 

O analizie i przetwarzaniu obrazu napisano ju� dziesi�tki ksi��ek, ale 
trudno jest znale�� jednoznaczn� definicj� tych terminów, co 
prowadzi do nieporozumie� i sporów. Tutaj przyjmiemy nast�puj�ce 
definicje: 

Analiza obrazu jest to proces przetwarzania informacji, w którym 
dane wej�ciowe stanowi obraz, natomiast dane wyj�ciowe maj� form� 
ró�n� od obrazu. Mog� mie� posta� liczby, tablicy liczb, tekstu, 
decyzji lub czynno�ci. W �wietle tej definicji wszystkie istoty �ywe, 
posiadaj�ce zmysł wzroku, wykonuj� analiz� obrazu. Przykładem 
procesu analizy obrazu mo�e by� gwałtowne hamowanie po 
zauwa�eniu przez kierowc� dziecka wbiegaj�cego na jezdni�. 

Systemy analizy 
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Z kolei przetwarzanie obrazu to proces przetwarzania informacji, 
w którym dane zarówno wej�ciowe, jak wyj�ciowe maj� form� 
obrazu. Przykładem przetwarzania obrazu jest przygotowywanie zdj�� 
do druku, gdzie obraz jest retuszowany i wyostrzany lub rysowanie 
karykatury. 

Analiza i przetwarzanie obrazu przenikaj� si� wzajemnie. Aby jaki� 
obraz przeanalizowa�, trzeba go zwykle najpierw przetworzy�, czyli 
wyłowi� z niego istotne elementy. W przykładzie z hamuj�cym 
kierowc� element przetwarzania obrazu to wyłowienie z widoku przed 
samochodem obiektu, którego tor ruchu grozi kolizj� z naszym 
pojazdem. Tak wi�c przetwarzanie obrazu mo�na interpretowa� jako 
podzbiór analizy obrazu.  

Dobr� ilustracj� do rozwa�a� o tym, czym jest analiza obrazu, stanowi 
widoczny z lewej strony szkic. Na pytanie: „Co to jest?” niemal 
wszyscy odpowiadaj�: „Wie�a Eiffla!”. O ile sam rysunek stanowi 
przykład przetwarzania, o tyle odpowied� na pytanie jest ju� 
przykładem analizy obrazu. Przy okazji wida� wyra�nie, �e analiza 
obrazu wymaga, mówi�c j�zykiem informatyki, dost�pu do bazy 
danych. Trzeba bowiem cho� raz zobaczy� wie�� Eiffla (niewa�ne czy 
w Pary�u, na ekranie telewizora, czy w gazecie), by udzieli� 
oczekiwanej odpowiedzi. Piszemy tu o odpowiedzi oczekiwanej, bo 
nie jest to jedyna poprawna odpowied�. Równie dobrze mo�na 
powiedzie�, �e jest to stylizowana litera A. 

Prowadzenie podobnych zgadywanek z zakresu rozpoznawania 
kształtu z komputerem jest na obecnym etapie rozwoju komputerowej 
analizy obrazu jest cz�sto skazane na kl�sk�. Zreszt�, gdyby było 
inaczej, systemy komputerowej analizy obrazu mo�na byłoby 
wykorzysta� jako protez� wzroku, a do tego jeszcze bardzo daleka 
droga.  

Mo�emy zatem by� dumni z mo�liwo�ci naszego zmysłu wzroku. 
Jednak i on nie jest pozbawiony wad. Nawet je�li pominiemy znaczny 
wpływ zm�czenia na jako�� naszego postrzegania (zbyt pó�ne 
zauwa�enie przeszkody przez zm�czonego kierowc� jest przyczyn� 
wielu wypadków), to i tak pozostaje bardzo długa lista problemów 
i złudze�, którym podlegamy. Kilka ich przykładów pokazujemy na 
rys. 2.2. Widzimy na tym rysunku dwie rodziny poziomych 
równoległych linii. Wystarczyło jednak doda� do nich odpowiednio 
ustawione sko�ne odcinki, by�my ulegali bardzo sugestywnemu 
złudzeniu, �e ich ko�ce albo zbiegaj� si� (u góry), albo rozchodz� 
(u dołu). Nasz zmysł wzroku jest te� po prostu leniwy (!) i działa 
w sposób schematyczny. Tylko tak mo�na wytłumaczy� trudno�ci 
z odczytaniem tekstu wpisanego w lustrzanym odbiciu. Zmysłowi 
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wzroku nie s� te� obce problemy interpretacyjne. W zale�no�ci od 
tego, któr� cz��� obrazu uznamy za tło, we wn�trzu kwadratu z prawej 
strony rys. 2.2 ujrzymy albo waz�, albo dwa profile twarzy. 
Szczególnie du�� trudno�� sprawia nam ilo�ciowa ocena cech obrazu, 
gdy musimy szybko oceni� liczebno�� obiektów lub ich wielko��. 

 

Rys. 2.2. Nasz zmysł wzroku łatwo ulega złudzeniom (opis w tek�cie) 

Przykładowo, z prawej strony mamy dwa obiekty: niski, 
a jednocze�nie gruby oraz cienki, ale za to wysoki. Spróbuj szybko 
oceni�, ile razy wy�szy jest cienki obiekt. Najprawdopodobniej nie 
udzieliłe� prawidłowej odpowiedzi, �e było to trzyna�cie razy.  

Podsumowuj�c, współczesne systemy komputerowej analizy obrazu 
s� znacznie słabsze od ludzkiego zmysłu wzroku w jako�ciowej 
interpretacji zawarto�ci obrazów. Maj� za to przewag� w zakresie 
szybko�ci analizy, odporno�ci na zm�czenie i mo�liwo�ci wykony-
wania pomiarów. Wymienione powy�ej cechy wskazuj� mo�liwe 
zastosowania komputerowej analizy obrazu, z których niektóre 
wymienimy poni�ej: 

• medycyna (np. przekroje ciała otrzymywane z tomografu), 
• nauka o materiałach (ocena porowato�ci lub wielko�ci ziarna jest 

obecnie w niektórych zakładach, szczególnie pracuj�cych dla 
potrzeb lotnictwa, rutynowo wykonywana przy u�yciu metod 
analizy obrazu), 

• teledetekcja (interpretacja zdj�� satelitarnych i lotniczych, 
niejednokrotnie wymagaj�ca poł�czenia informacji pochodz�cej 
z kilku ró�nych zdj��), 

• kryminalistyka (np. porównywanie odcisków linii papilarnych) 
• kontrola jako�ci (np. sprawdzanie, czy produkt zawiera wszystkie 

wymagane elementy), 
• automatyczne sortowanie korespondencji.  
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Oczywi�cie, powy�sza lista zawiera jedynie kilka przykładów i nie 
stanowi wyczerpuj�cego zestawienia. 
Jak wida�, pomimo pewnych niedostatków metod komputerowych, 
pole zastosowa� dla metod analizy obrazu jest bardzo szerokie. By� 
mo�e ten wst�p do zagadnie� przetwarzania obrazu wydał Ci si�, 
Drogi Czytelniku, zbyt długi. Był on jednak potrzebny, gdy� 
zaczynamy si� zajmowa� rzeczywi�cie trudnym i zło�onym zagad-
nieniem. 
 
 
Cyfrowy zapis obrazu 
 
Informacja obrazowa jest zapisywana w komputerze w zakodowanej 
postaci w odpowiednich plikach. Sposób tworzenia odpowiednich 
plików jest wa�ny dla programistów, natomiast dla u�ytkowników 
systemu wa�ne jest, by zna� cechy u�ytkowe poszczególnych 
standardów zapisu. 

Powszechnie u�ywa si� dwóch rodzajów zapisu informacji obrazowej 
(w �argonie informatycznym mówimy: grafiki). Mamy wi�c obrazy 
wektorowe i rastrowe, inaczej bitmapy. Obrazy wektorowe to po 
prostu odpowiednio zakodowane przepisy na tworzenie obrazu. Obraz 
wektorowy składa si� z wielu linii oraz zamkni�tych krzywych (s� one 
opisywane za pomoc� współrz�dnych, tzw. w�złów, oraz promieni 
krzywizn pomi�dzy tymi w�złami). Przykładowy zestaw takich linii 
pokazano na rys. 2.3a. Dla ka�dej linii lub p�tli mo�na zdefiniowa� 
np. jej grubo��, kolor czy sposób wypełnienia. Je�eli jeszcze dodamy 
do tego informacj� o kolejno�ci rysowania poszczególnych obiektów, 
to mo�emy otrzyma� ko�cowy obraz, jak przedstawiono to na 
rys. 2.3b. 

W odró�nieniu od grafiki wektorowej, grafika rastrowa to po prostu 
tablica liczb opisuj�ca kolor poszczególnych punktów, tworz�cych 
obraz na podobie�stwo mozaiki. Je�eli obraz b�dzie miał dostatecznie 
du�o punktów, tak by po wydrukowaniu były one nie wi�ksze, ni� ok. 
0,1 mm, to nasz wzrok nie b�dzie w stanie dostrzec �adnej ró�nicy 
pomi�dzy obydwoma rodzajami grafiki. Wyra�ne ró�nice dostrze-
�emy natomiast po powi�kszeniu obrazu. Grafika wektorowa, b�d�ca 
w istocie przepisem na rysowanie, jest skalowalna, czyli zachowuje 
wysok� jako�� niezale�nie od powi�kszenia (rys. 2.3c). Natomiast 
w przypadku grafiki rastrowej powi�kszenie jej fragmentu powoduje 
uwidocznienie jej poszczególnych elementów, nazywanych pikselami 
(rys. 2.3d). Skalowalno�� grafiki wektorowej jest jej wielkim atutem 
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typowy program 
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analizy obrazu 

Wielko�� obra-
zów rastrowych 
powinna by� pro-
porcjonalna do 
ich pola po-
wierzchni. Ponie-
wa� jednak du�e 
obrazy ogl�da si� 
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ko�� odpowied-
nich plików 
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przy projektowaniu np. plakatów, gdy� projekt du�ego plakatu  
o powierzchni kilku metrów kwadratowych zajmie na dysku tyle samo 
miejsca, co projekt pocztówki. Natomiast wielko�� plików grafiki 
rastrowej wzrasta w przybli�eniu proporcjonalnie do rozmiaru, np. 
wysoko�ci, odpowiednich elementów graficznych (dobrej jako�ci 
 

 

Rys. 2.3. Porównanie grafiki wektorowej i rastrowej (opis w tek�cie). Porów-
nanie rys. b) i e) oraz ich fragmentów, oznaczonych literami c) i f) pokazuje, 

jak uboga w szczegóły jest grafika wektorowa 
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kolorowy obraz formatu A4, przygotowany do druku, zabiera ok. 30 
MB pami�ci, czyli ponad 20 dyskietek). 

Grafika rastrowa ma jednak i swoje silne strony. Przede wszystkim ze 
wzgl�dów technicznych w tej wła�nie formie najłatwiej jest zapisa� 
obraz tworzony przez kamer� video czy skaner. Dodatkowo, w grafice 
rastrowej ka�dy piksel mo�e mie� inn� warto��, dzi�ki czemu obrazy 
rastrowe umo�liwiaj� pokazanie wielu szczegółów (rys. 2.3e i po-
wi�kszony fragment na rys. 2.3f). Porównuj�c odpowiednie elementy 
z rys. 2.3 widzimy wyra�nie, �e tylko grafika rastrowa umo�liwia nam 
odwzorowanie rzeczywisto�ci z odpowiedni� dokładno�ci�. Dlatego 
te� w analizie obrazu wykorzystujemy jako �ródło informacji wła�nie 
ten rodzaj grafiki. 

Pliki graficzne s� zapisywane w ró�nych formatach. Niektóre z nich 
zdobyły du�� popularno�� i mo�na je odczyta� niemal ka�dym pro-
gramem graficznym. Inne natomiast mog� by� u�ywane tylko przez to 
oprogramowanie, dla którego zostały stworzone. W praktyce, je�li nie 
ma innych wskaza�, bezpieczniej jest u�ywa� plików o du�ym 
rozpowszechnieniu, gdy� ułatwia to wymian� informacji, czy 
przygotowanie publikacji. Najbardziej popularne s� obecnie cztery 
formaty: 

TIFF (pliki *.TIF), czyli Tagged Image File Format. Jest to 
najbardziej rozpowszechniony format zapisu grafiki rastrowej.  
W nagłówku pliku mo�na zapisa� komentarze, dotycz�ce powi�ksze-
nia, sposobu uzyskania obrazu, itp., co ułatwia pó�niejsz� analiz�. 
Format TIFF ma wbudowane mechanizmy kompresji danych, 
pozwalaj�ce zmniejszy� obj�to�� pliku. 

BMP, czyli mapa bitowa. Format ten jest cz�sto u�ywany w systemie 
Windows. Cechuje go du�a prostota, dzi�ki czemu potrafi go odczyta� 
znakomita wi�kszo�� programów. Wad� tego formatu jest brak 
mo�liwo�ci kompresji danych, przez co pliki graficzne s� du�e. 

JPEG (pliki *.JPG), czyli Joint Photographic Experts Group. Swoj� 
popularno�� format JPG zawdzi�cza w du�ej mierze internetowi, gdzie 
ze wzgl�du na szybko�� przesyłania informacji szczególnie potrzebna 
jest silna kompresja danych. Niestety, du�emu stopniowi kompresji 
towarzyszy istotna utrata jako�ci (rys. 2.4). Przy zapisie w formacie 
JPG mo�emy okre�la� dwa parametry: stopie� kompresji oraz stopie� 
wygładzenia. Je�eli chcemy, by pliki zapisane w tym formacie 
nadawały si� dla potrzeb analizy obrazu, musimy wybiera� niskie 
stopnie wygładzenia. Kompresja danych b�dzie wtedy słabsza, ale 
jako�� znacznie wy�sza.  
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cie JPG pozwala-
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licznych punktów 
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Praktyka analizy obrazu 

 

63

GIF, czyli Graphics Interchange Format. Podobnie jak JPG, zdobył 
popularno�� dzi�ki internetowi. Cechuje go bardzo wysoki stopie� 
kompresji danych, któremu nie towarzyszy spadek jako�ci obrazu. Jest 
znakomitym narz�dziem do zapisu rysunków kreskowych, 
ewentualnie obrazów o małej liczbie kolorów. Nie nadaje si� 
natomiast do zapisywania zdj��, szczególnie kolorowych.  

Jak pokazano to na rys. 2.4, wielko�ci plików zapisuj�cych ten sam 
obraz mog� znacznie ró�ni� si� od siebie. Najwi�kszy jest plik TIF, 
przy czym blik BMP mógłby by� nawet wi�kszy. Mechanizmy kom-
presji formatu TIF s� do�� słabe (plik skompresowany ma 89% 
wielko�ci pliku pocz�tkowego). Plik JPG zapisany przy niskim 
stopniu wygładzania (rys. 2.4b) stanowi zaledwie ok. 8% wielko�ci 
pliku wyj�ciowego, a ró�nice pomi�dzy obrazami s� trudne do 
zauwa�enia i sprowadzaj� si� przede wszystkim do drobnych ró�nic 
w teksturze chropowatej powierzchni. Natomiast wybranie znacznego 
stopnia wygładzania i kompresji powoduje, �e niewielka obj�to�� 
pliku (3,8% pliku TIF) jest ju� okupiona widoczn� utrat� liczby 
widocznych szczegółów. Nadal jednak jako�� obrazu pozostaje 
akceptowalna.  
 
 
Najprostsze sposoby poprawy jako�ci obrazu 
 
Gdy mamy ju� zapisany obraz, mo�na przyst�pi� do jego 
przetwarzania. Najprostsze i zarazem bardzo szybkie s� przekształ-
cenia wykorzystuj�ce tzw. LUT (ang. look-up tables), co w wolnym 
tłumaczeniu nale�y rozumie� jako tablice korekcji lub sposobu 

 

Rys. 2.4. Wpływ formatu graficznego na jako�� obrazu: a) obraz zapisany w for-
macie TIFF(263 kB lub 234 kB po kompresji LZW), b) obraz w formacie JPG, 

zapisany przy kompresji 50% oraz wygładzaniu 5% (21 kB), c) obraz w formacie 
JPG, zapisany przy kompresji 90% oraz wygładzaniu 50% (10 kB) 
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wy�wietlania. Aby bli�ej zapozna� si� z t� grup� przekształce�, 
musimy na chwil� zaj�� si� analiz� sposobu zapami�tywania danych 
obrazowych przez komputery. Otó� obrazy szare (odpowiadaj�ce 
czarno-białym fotografiom) s� najcz��ciej zapami�tywane w postaci 
8-bitowej, co oznacza, �e informacja o stopniu szaro�ci ka�dego  
z punktów obrazu jest zapisywana w postaci o�miobitowej liczby. 
Poniewa� 28=256, oznacza to, �e ka�dy punkt obrazu mo�e przyj�� 
jedn� z 256 warto�ci. Zazwyczaj przyjmuje si� 0 dla czerni i 255 dla 
bieli. 256 odcieni szaro�ci wystarcza do zapisu wi�kszo�ci obrazów, 
gdy� nasz wzrok rozró�nia tylko 30-50 odcieni. W przypadku 
obrazów kolorowych u�ywa si� trzech składowych obrazów RGB 
(ang. red, green, blue; pol. czerwony, zielony, niebieski). Te trzy 
składowe odpowiadaj� uczuleniu odpowiednich receptorów ludzkiego 
oka, st�d te� mozaika plamek o trzech ró�nych barwach do�� dobrze 
oddaje kolory – do�wiadczamy tego codziennie, ilekro� ogl�damy 
telewizj� lub pracujemy z kolorowym monitorem komputerowym. 
Zapami�tanie takich trzech składowych kolorów wymaga 3*8=24 
bitów na ka�dy punkt obrazu. W praktyce oznacza to mo�liwo�� 
zapami�tania ok. 16,1 miliona ró�nych kolorów, co w zdecydowanej 
wi�kszo�ci przypadków zadowala nasz zmysł wzroku. 

Proste przetwarzanie obrazów polega na przypisaniu ka�demu 
punktowi obrazu nowej warto�ci, obliczanej na podstawie warto�ci 
wyj�ciowej przy pomocy odpowiednio dobranej funkcji. Obliczanie 
warto�ci funkcji mo�e jednak zajmowa� stosunkowo du�o czasu, 
szczególnie, je�eli b�dzie to skomplikowana funkcja nieliniowa. 
Poniewa� ka�dy obraz szary składa si� z punktów o co najwy�ej 256 
stopniach szaro�ci, to mo�na wcze�niej przeliczy� warto�ci 
przekształcaj�cej funkcji i obliczone nowe 256 warto�ci po prostu 
zapisa� w postaci TABLICY (st�d look-up TABLES), a nast�pnie 
zamienia� metod� podstawiania. Jest to bardzo dobre rozwi�zanie, 
gdy� podstawianie komputery wykonuj� wyj�tkowo szybko, cz�sto 
nawet w czasie rzeczywistym.  

Przypatrzmy si� teraz kilku prostym przykładom przekształce�. 
Zostan� one zilustrowane na schematycznych wykresach funkcji 
przekształcaj�cych obraz oraz poparte przykładami odpowiednich 
przekształce�. Je�eli nic nie zmienimy podczas przekształcenia, to 
jego wynik mo�na przedstawi� za pomoc� odcinka, który na ka�dym 
z wykresów wychodzi z pocz�tku układu współrz�dnych i jest 
pochylony pod k�tem 45º . Zmiany poło�enia i kształtu tego odcinka 
zaznaczono w postaci obszarów o zmiennej jasno�ci. Miejsca jasne 
odpowiadaj� niewielkim zmianom, za� miejsca ciemne – wzrostowi 
lub spadkowi zaawansowania danego przekształcenia. 

W przypadku ob-
razów kolorowych 
b�dzie to nie po-
jedyncza warto��, 
ale zestaw trzech 
liczb 
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Bodaj najprostszym przekształceniem jest zmiana jasno�ci obrazu 
(rys. 2.5). Polega ona na dodaniu lub odj�ciu od ka�dej warto�ci 
pewnej stałej liczby. Jak wida� na rys. 2.5, prowadzi to przy 
rozja�nianiu do przekroczenia w pewnym zakresie warto�ci 255. 
W takim przypadku odpowiednim punktom przypisuje si� warto�� 
255 (czyli zamienia je na białe). Analogicznie, w przypadku 
przyciemniania cz��� punktów zostaje zamieniona na czarne.  

 

Rys. 2.6. Ilustracja cyfrowej zmiany intensywno�ci obrazu 
 

 

Rys. 2.5. Ilustracja cyfrowej zmiany jasno�ci obrazu 
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Bardzo podobnym przekształceniem jest zmiana intensywno�ci 
(rys. 2.6). Od zmiany jasno�ci ró�ni si� ona tym, �e zamiast dodawa� 
stał� warto�� do ka�dego punktu, zmienia si� k�t nachylenia 
odpowiedniej prostej. Dzi�ki temu miejsca czarne zawsze pozostaj� 
czarne, a warto�ci wykraczaj�ce poza zakres 0-255, zamieniane na 
warto�� 255 odpowiadaj�c� bieli, otrzymujemy tylko przy wzro�cie 
intensywno�ci. 

Z kolei zmiana k�ta nachylenia prostej opisuj�cej sposób 
przekształcania warto�ci poszczególnych punktów przy pozostawieniu 
bez zmiany �rodkowego punktu (rys. 2.7) prowadzi do modyfikacji 
kontrastu naszego obrazu. Przy wzro�cie kontrastu pojawiaj� si� 
nowe, zarówno czarne, jak i białe punkty, natomiast spadek kontrastu 
powoduje zaw��enie zakresu stopni szaro�ci wyst�puj�cych 
w obrazie. 

 

Rys. 2.7. Ilustracja cyfrowej zmiany kontrastu obrazu 

Jak wida�, ka�de z omówionych do tej pory przekształce� powoduje, 
�e w pewnych warunkach cz��� punktów, o pocz�tkowo zró�nico-
wanych stopniach szaro�ci, zostaje zamieniona na jedn� warto��, 
odpowiadaj�c� czerni lub bieli. Niekiedy nie ma to �adnego 
praktycznego znaczenia. Dzieje si� tak na przykład wtedy, gdy 
wyj�ciowy obraz nie pokrywa całego zakresu szaro�ci od czerni do 
bieli. Cz�sto jednak omawiane przekształcenia powoduj� utrat� 
istotnej cz��ci informacji zawartej w obrazie. 

Aby unikn�� tej wady, nale�ało si�gn�� do przekształce� nielinio-
wych. Najpopularniejszym z nich jest tzw. gamma modulacja, która 
wykorzystuje jako podstaw� przekształcenia funkcj� wykładnicz�.  
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W pierwszych pracach opisuj�cych to przekształcenie wykładnik 
funkcji oznaczono liter� gamma, co dało obecn� nazw� tej operacji. 

Gamma modulacja pozostawia nie zmienione punkty białe i czarne, 
natomiast pozostały zakres stopni szaro�ci jest nierównomiernie 
zniekształcany. Dla warto�ci gamma wi�kszych od jedno�ci nast�puje 
rozja�nienie obrazu w zakresie ciemnych tonów, natomiast warto�ci 
gamma mniejsze od jedno�ci powoduj� rozci�gni�cie zakresu jasnych 
tonów i w konsekwencji przyciemnienie całego obrazu (rys. 2.8). 
Istotn� cech� gamma modulacji jest jej monotoniczny przebieg. 
Oznacza to, �e po wybraniu dowolnych dwóch punktów A i B takich, 
�e A jest ja�niejszy od B i nast�pnym wykonaniu gamma modulacji 
punkt A nadal b�dzie ja�niejszy od B. W konsekwencji gamma 
modulacja nie tylko zachowuje niezmienione punkty czarne i białe, 
ale te� modyfikuje obraz w sposób, który odbieramy jako naturalny 
i poprawny. 

Przedstawione na rys. 2.5-8 przykłady wykorzystywały omawiane 
przekształcenia oddzielnie, aby lepiej pokaza� efekty ich działania. 
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby stosowa� dowolne ich 
zło�enia. Ciekaw� odmian� omawianych przekształce� jest tzw. 
normalizacja, której mo�na u�ywa� w odniesieniu do obrazów nie 
wykorzystuj�cych całego zakresu tonalnego. Zwykle taki obraz 
(rys. 2.9a) odbieramy jako „mdły”, a histogram jego stopni szaro�ci 
wykazuje brak warto�ci odpowiadaj�cych najciemniejszym i najja�-
niejszym tonom. 

 

Rys. 2.8. Gamma modulacja 
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Normalizacja polega na rozci�gni�ciu zakresu stopni szaro�ci tak, aby 
pokry� cały zakres tonalny (rys. 2.9b). W wyniku przekształcenia 
otrzymujemy obraz, który jest oceniany jako „�ywszy” i, cho� to 
nieprawda, ostrzejszy. Wra�enie wi�kszej ostro�ci wynika z poprawy 
kontrastu obrazu. Poniewa�, w odró�nieniu od przykładu z rys. 2.7 
pocz�tkowy zakres stopni szaro�ci nie pokrywa całego zakresu od 
czerni do bieli, przekształcenie pokazane na rys. 2.9 nie powoduje 
�adnej utraty szczegółów.  

Co prawda normalizacja nie wzmacnia ani nie eliminuje �adnych 
elementów obrazu, ale jest cz�sto u�ywana jako jedno z pierwszych 
przekształce� w procesie analizy obrazu. Przypisanie bieli 
najja�niejszym, a czerni – najciemniejszym punktom sprawia, �e seria 
obrazów otrzymanych przy zmieniaj�cych si� w pewnym zakresie 
takich parametrach, jak jasno�� czy kontrast, wygl�da jakby była 
otrzymana w identycznych warunkach. Ułatwia to dalsz� analiz�, 
pozwalaj�c na zastosowanie bez jakiejkolwiek modyfikacji tego 
samego algorytmu (sekwencji przekształce�) do całego zestawu 
obrazów. Jest to zagadnienie pierwszorz�dnej wagi przy rutynowej, 

 
 

Rys. 2.9. Przekształcanie obrazu mo�na niekiedy interpretowa� jako przekształcanie histogramu 
jego stopni szaro�ci: a) obraz wyj�ciowy, b) obraz po rozci�gni�ciu histogramu, nazywanym 

normalizacj� oraz c) obraz po wyrównaniu histogramu 
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automatycznej analizie. Interesuj�c� odmian� omawianych 
przekształce� stanowi wyrównywanie histogramu. Jak wida� na 
histogramach pod rys. 2.9a i 2.9b, rozkład stopni szaro�ci nie jest 
równomierny i wykazuje maksima, odpowiednio dla poziomów 
szaro�ci 140 i 190. Przyjmuje si�, �e obraz jest optymalnie 
skontrastowany, je�eli wszystkie poziomy szaro�ci s� reprezentowane 
z t� sam� cz�sto�ci�. Taki równomierny rozkład stopni szaro�ci dałby 
histogram składaj�cy si� ze słupków o identycznej wysoko�ci (na 
rys. 2.9 byłby widoczny w postaci czarnego prostok�ta). Na podstawie 
porównania dystrybuant rzeczywistego rozkładu poziomów szaro�ci 
i domniemanego rozkładu równomiernego mo�na doprowadzi� do 
wyrównania histogramu (rys. 2.9c). Poniewa� analizujemy obrazy 
cyfrowe, w których rozkłady nie s� ci�głe, to histogram po 
wyrównaniu wydaje si� by� bardzo nieregularny. Zwró�my jednak 
uwag�, �e wysokie słupki s� rozmieszczone rzadko, a niskie g�sto. 
Dzi�ki temu, po podziale całego zakresu stopni szaro�ci na kilka lub 
kilkana�cie klas w ka�dej z nich otrzymamy w przybli�eniu t� sam� 
liczb� punktów. Wyrównanie histogramu pozwoliło na uzyskanie 
z pozbawionego wyrazu zdj�cia 2.9a obrazu pełnego ekspresji 
(rys. 2.9c). Efekt wyrównywania histogramu bywa zaskakuj�cy, 
szczególnie w przypadku obrazów, w których dominuj� tony bardzo 
jasne lub bardzo ciemne (rys. 2.10). Dlatego nale�y to przekształcenie 
stosowa� z du�� rozwag�. Zastosowanie wyrównywania histogramu 
(nie zajmujemy si� tutaj mo�liwo�ciami wykorzystania tego 
przekształcenia dla celów artystycznych) jest podobne, jak 
normalizacji.  

 

Rys. 2.10. Wyrównanie histogramu jasnego obrazu (z lewej) mo�e przynie�� wi�cej szkód, ni� 
po�ytku. Przekształcony obraz (z prawej) jest mniej czytelny. Przekształcenie ujawniło jednak 

niejednorodno�� tła, co czasem mo�e by� wa�nym elementem dalszej analizy 
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Operacje logiczne i arytmetyczne 
 
Wszystkie omawiane dot�d operacje bywaj� nazywane równie� 
operacjami punktowymi. Nazwa pochodzi st�d, �e o wyniku 
przekształcenia decyduje tylko i wył�cznie warto�� danego punktu 
obrazu. Nie maj� natomiast �adnego wpływu na wynik warto�ci 
punktów s�siaduj�cych z przekształcanym punktem. Do grupy 
przekształce� punktowych mo�na te� zaliczy� operacje logiczne. Co 
prawda (poza negacj� obrazu) s� to przekształcenia wymagaj�ce 
dwóch obrazów, ale o wyniku przekształcenia decyduj� punkty 
znajduj�ce si� na identycznych pozycjach w obydwu obrazach, 
niezale�nie od ich s�siedztwa. 

Operacje logiczne na obrazach wykazuj� pełn� analogi� do znanych 
nam przekształce� logicznych na zbiorach. Na rys. 2.11 
przedstawiono zestaw operacji logicznych wykorzystywanych w ana-
lizie obrazu. Operacje tego typu do�� cz�sto wykorzystuje si� w pra-
ktyce, co mo�na prze�ledzi� w rozdziałach VI i VII. Podczas prób 
stosowania przekształce� logicznych nale�y ograniczy� si� wył�cznie 
do obrazów binarnych. Stosowanie przekształce� logicznych w przy-
padku obrazów szarych jest obarczone bardzo du�ym ryzykiem 
otrzymania zaskakuj�cych wyników. Przyczyn� tego zjawiska jest to, 
�e warto�� ka�dego punktu obrazu szarego jest zamieniana na liczb� 
zapisan� w systemie dwójkowym i wynik przekształcenia powstaje 
jako suma działa� wykrywaj�cych jego wykonanie oddzielnie dla 
ka�dego wyrazu odpowiednich szeregów składaj�cych si� z 0 i 1.  

Wykorzystuj�c układ dwójkowy mo�na te� prowadzi� inne operacje, 
na przykład przesuni�cia bitów. S� one wyrafinowane i nale�y 
ostro�nie z nimi post�powa�, je�eli nie ma si� odpowiedniego 
do�wiadczenia i wiedzy informatycznej. W tym miejscu ograniczymy 
si� do omówienia jednego, prostego przykładu pokazanego na 
rys. 2.12. Obraz o 256 odcieniach szaro�ci jest zapisywany jako 8-
bitowy, gdy� 28=256. Je�eli w takim obrazie przesuniemy wszystkie 
bity o 4 pozycje w prawo, to 4 warto�ci le��ce najbardziej z prawej 
strony zostan� po prostu usuni�te, a na ich miejsce wprowadzone 
zostan� warto�ci zajmuj�ce dot�d 4 pierwsze (licz�c od lewej strony) 
pozycje. W konsekwencji otrzymamy obraz, w którym wyst�puje 
tylko 16 odcieni szaro�ci. Poniewa� odci�te 4 bity odpowiadaj� za 
najmniejsze liczby, cała operacja prowadzi przede wszystkim do 
usuni�cia drobnych fluktuacji w obrazie, odpowiedzialnych zwykle za 
szum.  

Filtry oraz prze-
kształcenia mor-
fologiczne, oma-
wiane w dalszej 
cz��ci tego roz-
działu s� z kolei 
operacjami, któ-
rych wynik zale�y 
głównie od oto-
czenia analizo-
wanego punktu 

W układzie dwój-
kowym za pomo-
c� 4 bitów mo�na 
zapisa� liczby 
z zakresu 0-15 
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Otrzymujemy obraz pozbawiony pewnej liczby szczegółów 
(rys. 2.12b), co cz�sto ułatwia dalsz� analiz�. Dodatkowo mniejszy 
zakres warto�ci, wyst�puj�cych w takim obrazie mo�e, w istotny 
sposób przyczyni� si� do zwi�kszenia szybko�ci analizy. 

 

Rys. 2.11. Przekształcenia logiczne 
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Rys. 2.12. Obraz pocz�tkowy a) mo�na poprzez przesuni�cie bitów o 4 
pozycje w prawo pozbawi� szumów b), które pokazano na zdj�ciu c). Je�eli 

pomno�ymy przez siebie obraz b), to w wyniku otrzymamy obraz d) 

Na rys. 2.12c pokazano elementy, które zostały usuni�te z obrazu 
2.12a w wyniku operacji przesuni�cia bitów. Jak wida�, rzeczywi�cie 
mo�na je interpretowa� jako szum nie zmieniaj�cy istoty obrazu. 

Ostatni� grup� przekształce� punktowych, któr� pokrótce omówimy, 
s� operacje arytmetyczne, a wi�c dodawanie, odejmowanie, mno�enie, 
dzielenie. Nale�y jeszcze do tej grupy doda� wyznaczanie maksimum 
i minimum dwóch obrazów oraz obliczanie warto�ci bezwzgl�dnej. 
Wszystkie te operacje mo�na do�� łatwo sobie wyobrazi�. Na 
przykład dodanie do obrazu stałej warto�ci (jest to równowa�ne 
dodaniu drugiego obrazu, którego wszystkie punkty maj� jednakow� 
warto��) to po prostu zwi�kszenie jasno�ci obrazu (porównaj rys. 2.5). 
Z kolei mno�enie obrazu przez stał� warto�� odpowiada zmianie 
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intensywno�ci (rys. 2.6). Mo�emy, rzecz jasna, mno�y� przez siebie 
obrazy, z których ka�dy posiada ró�ne warto�ci, a nawet obraz przez 
samego siebie (rys. 1.12d). Ta ostatnia operacja daje wynik zbli�ony 
do gamma modulacji przyciemniaj�cej obraz oraz do zwi�kszenia 
kontrastu.  

Przy operacjach arytmetycznych trzeba pami�ta�, �e ich wynik mo�e 
wyj�� poza zakres analizowanych warto�ci. Na przykład mno�enie 
obrazów 8-bitowych daje wynik, który jest ju� obrazem 16-bitowym. 
Trzeba o tym pami�ta�, gdy� niektóre programy domy�lnie zachowuj� 
8-bitowy format obrazu i brak polecenia zamiany na posta� 16-bitow� 
doprowadzi do bł�dnego wyniku. 

Inne problemy mo�emy spotka� podczas dzielenia obrazów, gdy� 
mo�e ono wymaga� zmiennoprzecinkowego formatu zapisu obrazu 
(wynik dzielenia rzadko jest liczb� całkowit�). 

Głównym polem zastosowa� dla operacji logicznych i arytmety-
cznych jest składanie ze sob� kilku obrazów. Bardzo cz�sto za 
pomoc� ró�nych przekształce� mo�emy wykry� w obrazie jedynie 
cz��� interesuj�cych nas obiektów. Dopiero zło�enie kilku takich 
obrazów daje prawidłowy wynik, czyli wykrycie wszystkich 
obiektów. W rozdziałach VI i VII poznamy praktyczne wykorzystanie 
tych operacji. 

 
 
Binaryzacja 
 

 

Rys. 2.13. Obraz szary i binarny 

Analiza obrazu potrafi zafascynowa� swoimi mo�liwo�ciami. Pó�niej, 
gdy mija fala pierwszej fascynacji nowym narz�dziem, pojawia si� 
rozczarowanie jgo ograniczonymi mo�liwo�ciami. 	ródłem tego 
rozczarowania jest najcz��ciej odkrycie oczywistej poniek�d prawdy, 
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�e analiza obrazu nie potrafi generowa� informacji. Na przykład, ze 
zdj�cia strony maszynopisu, na którym poszczególne litery s� 
widoczne w najlepszym wypadku jako pojedyncze punkty, nie 
jeste�my w stanie odczyta� jej tre�ci. Z drugiej strony, dysponuj�c 
kilkoma dobrymi wydrukami (oraz wiedz�c, �e na naszym zdj�ciu 
widnieje jedna z tych stron), mo�emy z du�ym prawdopodobie�stwem 
prawidłowo wybra� odpowiedni� stron�. 

Du�e znaczenie dla stateczno�ci analizy maj� obrazy binarne. Ró�nice 
pomi�dzy obrazem szarym i binarnym zrozumiemy od razu, patrz�c 
na rys. 2.13. Obraz binarny to, rzecz jasna, ten z prawej strony, gdy� 
zawiera on jedynie dwa stopnie szaro�ci (st�d nazwa: binarny): 0 
odpowiada czerni oraz 1 bieli (w uj�ciu cyfrowym obraz taki jest 
kombinacj� dwóch warto�ci, 0 i 1)  

Obrazy binarne maj� kilka interesuj�cych cech. Po pierwsze, s� to 
jedyne obrazy, na których obecnie dost�pne systemy analizy obrazu 
potrafi� jednoznacznie zidentyfikowa� ró�ne obiekty rozumiane jako 
spójne zbiory punktów, najcz��ciej o warto�ci 1. Spójny zbiór to taki, 
w którym mo�na przej�� pomi�dzy dowolnymi dwoma punktami bez 
konieczno�ci wchodzenia w obszar punktów o innej warto�ci. Jak 
przekonamy si� nieco pó�niej, granice poszczególnych obiektów 
mog� by� rozpoznawane nieco inaczej w zale�no�ci od sposobu 
zdefiniowania zasad spójno�ci. Nie ma to jednak �adnego znaczenia 
dla samych obrazów binarnych. Po drugie, obrazy binarne, w których 
do opisu pojedynczego punktu wystarcza 1 bit informacji, zajmuj� 
najmniej miejsca w pami�ci komputera spo�ród wszystkich obrazów. 
Po trzecie wreszcie, jest to najstarsza odmiana obrazów poddawanych 
analizie. Pierwsze analizatory pracowały wył�cznie na obrazach 
binarnych. Dopiero pó�niej rozwój technologii, w tym przede 
wszystkim obni�enie kosztów pami�ci, pozwolił na analiz� obrazów 
szarych i kolorowych. 

Najwa�niejsze jednak jest to, �e tylko na obrazach binarnych mo�emy 
dokonywa� pomiarów. Dlatego te� wyst�puj� w praktycznie 
w ka�dym algorytmie analizy obrazu. Teraz zajmiemy si� bli�ej 
sposobem ich otrzymywania, który nazywamy binaryzacj�. 

Popatrzmy na rys. 2.14a. Widzimy tam struktur� materiału spiekanego 
z proszku, w której mo�na wyró�ni� trzy podstawowe elementy (tzw. 
składniki strukturalne). Pory, które widzimy w postaci ciemnych 
plamek, ziarna spieku, widoczne w postaci szarych obszarów oraz 
dodatkowych cz�stek (wydziele�), stanowi�cych białe plamy. 
Spróbujemy teraz rozdzieli� te elementy za pomoc� binaryzacji. 
Zwykle stosujemy w tym celu dwa progi obci�cia, A i B na wykresie 
2.14 a.  

Systemy analizy 
obrazu rozpozna-
j� te� obiekty na 
obrazach etykie-
towanych (ang. 
labelled). S� to 
obrazy binarne, 
w których warto-
�ci punktów nale-
��cych do kolej-
nych cz�stek s� 
coraz wi�ksze. 
Je�eli jaki� punkt 
ma warto�� 13, 
to oznacza to, �e 
nale�y on po 
prostu do 13 
obiektu 
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Ułatwieniem przy podj�ciu decyzji, jak prowadzi� binaryzacj�, b�dzie 
analiza profilu, czyli wykresu zmian stopni szaro�ci, widocznego 
u samej góry rys. 2.14. Wspomniany wykres przedstawia zmiany 
stopni szaro�ci wzdłu� poziomej linii, biegn�cej przez �rodek 
rys. 2.14a. Jak łatwo dostrzec, białe wydzielenia odpowiadaj� miej-
scom, w których punkty obrazu maj� warto�ci wy�sze od progu A, 
natomiast obszar zaj�ty przez pory odpowiada punktom o warto�ciach 
mniejszych od progu B. Je�eli wykonamy polecenie: „wybierz 
wszystkie punkty, które maj� warto�ci mniejsze od progu B”, to wy-
konamy binaryzacj� z górnym progiem (zakres warto�ci jest ograni-
czony przez nas od góry) i otrzymamy obraz porów (rys. 2.14b). 

Je�eli wykonamy polecenie: „wybierz wszystkie punkty, które maj� 
warto�ci wi�ksze od progu A”, to wykonamy binaryzacj� z dolnym 
progiem (zakres warto�ci jest ograniczony przez nas od dołu) 
i otrzymamy obraz wydziele� (rys. 2.14c). 

Mo�emy wreszcie wykona� binaryzacj� z dwoma progami, górnym 
i dolnym, co doprowadzi do wybrania tego fragmentu obrazu, który 
jest zaj�ty przez ziarna spieku (rys. 2.14d). 

Wynik tak prowadzonej binaryzacji zale�y, rzecz jasna, od doboru 
warto�ci progowych. Wyja�nia to, dlaczego cz�sto na pocz�tku całego 
procesu analizy obrazu wykonuje si� normalizacj� lub wyrównanie 
histogramu – cz�sto umo�liwia to przyj�cie tego samego progu 
czuło�ci dla całej serii obrazów. Nie zawsze jednak udaje si� to 
zrobi�. W takich przypadkach próbuje si� wykorzysta� ró�norodne 
metody automatycznej binaryzacji, które wyznaczaj� warto�ci 
progowe na podstawie analizy wybranych cech obrazu.  

Jedna z najpopularniejszych metod automatycznej binaryzacji 
wykorzystuje histogram rozkładu stopni szaro�ci. Je�eli w histogramie 
wyst�puj� dwa wyra�ne piki (tak, jak na rys. 2.9a), to mo�na 
automatycznie wybra� jako próg czuło�ci warto�� odpowiadaj�c� 
minimum histogramu pomi�dzy tymi pikami (w przypadku 
omawianym na rys. 2.14 byłoby to 110). 

Wad� opisywanego sposobu jest jego zawodno�� dla obrazów, które 
nie wykazuj� odpowiedniego rozkładu stopni szaro�ci. Natomiast 
zalet� jest uniezale�nienie si� od jasno�ci i kontrastu wyj�ciowego. 
Wynik działania opisanej powy�ej proce-dury pokazano na rys. 2.15. 
Jak wida�, bezbł�dnie został oddzielony obszar chmur i �niegu (biały) 
od obszaru skał i oczyszczonej ze �niegu drogi (widocznej w postaci 
S-kształtnej linii u dołu rys. 2.15). 
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Rys. 2.14. Binaryzacja (opis w tek�cie) 
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Rys. 2.15. Obraz szary i wygenerowany automatycznie na podstawie 
minimum histogramu obraz binarny 

Interesuj�c� odmian� binaryzacji jest binaryzacja z histerez�. Polega 
ona na zastosowaniu dwóch zakresów binaryzacji, nazwijmy je: 
głównym i pomocniczym. Wynikiem ko�cowym procesu jest 
zaliczenie do obrazu binarnego tych elementów, wykrytych przez 
główny zakres, które zawieraj� elementy wykryte równie� przez 
zakres pomocniczy. Elementy nie zawieraj�ce �adnych fragmentów 
wykrytych przez pomocniczy zakres zostaj� odrzucone. Opisywane 
przekształcenie mo�na byłoby wykorzysta� np. do wyznaczenia 
sylwetki jednego z dwóch samochodów, ró�ni�cych si� tym, �e jeden 
ma zapalone �wiatła, natomiast drugi – nie. Schemat binaryzacji 
z histerez� pokazuje rys. 2.16, natomiast przykład takiej binaryzacji 
ilustruje rys. 2.17. Na rys. 2.16a wida� dwa obiekty, z których jeden, 
oznaczony liter� B, zawiera jasne plamy. Je�eli wykonamy normaln� 
binaryzacj� z dolnym progiem (oznaczonym jako próg główny), to 
otrzymamy dwa obiekty, jak pokazuje to rys. 2.16b. Je�eli natomiast 
doło�ymy pomocniczy próg detekcji, to wykryjemy dwa niewielkie 
obiekty, zaznaczone jako białe na rys. 2.16a. Tylko obiekt B zawiera 
takie elementy i dlatego te� on stanowi wynik binaryzacji z histerez� 
(rys. 2.16c). 

Przykład działania binaryzacji z histerez� na rzeczywistych obiektach 
pokazuje rys. 2.17, przedstawiaj�cy obrazy wtr�ce� niemetalicznych 
w pewnej stali. Dzi�ki tej operacji binaryzacji z histerez� mo�liwe 
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Rys. 2.16. Schemat binaryzacji z histerez� (opis w tek�cie). 
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Rys. 2.17. Binaryzacja z histerez�: a) obraz wyj�ciowy, b) obraz po klasycznej binaryzacji,  
c) obraz po binaryzacji z histerez� - wykryte tylko te elementy obrazu a), które  

zawierały jasne plamy 

stało si� wydzielenie wtr�ce� wielofazowych, charakteryzuj�cych si� 
obecno�ci� jasnych plam. Dodatkowo, poprzez operacj� logiczn� 
XOR (porównaj rys. 2.11) mo�emy otrzyma� obraz samych tylko 
cz�stek jednofazowych, czyli w tym przypadku jednolicie ciemnych.  

Na zako�czenie omawiania binaryzacji kilka uwag o klasyfikacji 
przekształce�. Podstawowe rodzaje binaryzacji (z progiem dolnym, 
górnym oraz dwoma progami, jak równie� omówiony tu przykład 
automatycznej binaryzacji) mo�na zaliczy� do przekształce� 
punktowych. Wynik binaryzacji zale�y w nich bowiem wył�cznie od 
warto�ci progu detekcji i danego punktu. Nieco inaczej jest 
w przypadku binaryzacji z histerez�. Tu wynik zale�y dodatkowo od 
obecno�ci lub braku s�siedztwa jasnych punktów w obr�bie danego 
obiektu. W istocie to, czy zaliczymy dan� operacj� do przekształce� 
punktowych, nie ma �adnego znaczenia praktycznego. Powy�sze 
uwagi pokazuj� jednak, jak nasze d��enie do klasyfikowania czy 
wr�cz szufladkowania wiedzy mo�e prowadzi� do niejednoznaczno�ci 
i utrudni� zrozumienie zagadnienia. 

 
 
Filtry 
 
Ró�nego rodzaju filtry s� obecne w wielu otaczaj�cych nas 
urz�dzeniach. Spotykamy je w ekspresach do kawy, pralkach, 
odkurzaczach, układach uzdatniania wody, klimatyzacji, itp. Prostym 
filtrem jest te� ka�de sito czy te� cedzak, „oddzielaj�cy” makaron od 
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wody, w której go gotowano. Wiele filtrów pracuje w samochodach 
(filtry powietrza, oleju, paliwa, filtry przeciwpyłkowe). Ich przykłady 
mo�na mno�y� wr�cz w niesko�czono��.  

Mniej widoczne, ale równie wa�ne s� filtry działaj�ce w urz�dzeniach 
elektronicznych. Słu�� one oczyszczaniu sygnału z ró�nego rodzaju 
szumów. Dzi�ki tego typu filtrom mo�emy bez zakłóce� rozmawia� 
przez telefon komórkowy, słucha� wiernych nagra� muzyki, czy te� 
ogl�da� dobry obraz w telewizorze.  

 

Rys. 2.18. Idea procesu filtracji 

Ide� procesu filtracji zilustrowano na rys. 2.18. Intuicyjnie zakładamy, 
�e w badanym przebiegu czasowym lub przestrzennym mog� istnie� 
przypadkowe zakłócenia i staramy si� je usun�� lub chocia� ograni-
czy�. Najcz��ciej filtracja polega na usuni�ciu warto�ci, które 
uznajemy za zbyt du�e lub zbyt małe (tak, jak pokazano to na 
rys. 2.18). Niekiedy jednak u�ywamy jej do wyodr�bnienia potrzebnej 
nam informacji. W praktyce tego typu filtracj� wykonuje nasz zmysł 
wzroku, gdy wypatrujemy w tłumie przechodniów osoby, na któr� 
wła�nie czekamy. Filtracji poddajemy te� obrazy analizowane 
komputerowo. 

Oczywi�cie, nie ma jednego, uniwersalnego sposobu filtracji obrazów. 
Kilka przykładów działania ró�nego rodzaju filtrów pokazano na 
rys. 2.19 (obraz pocz�tkowy oznaczono liter� a). Najogólniej rzecz 
bior�c, wynik działania filtru jest po prostu wynikiem pewnych 
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działa� algebraicznych na liczbach opisuj�cych kolor lub stopie� 
szaro�ci punktów obrazu le��cych w s�siedztwie analizowanego 
punktu. Poszczególne filtry mog� działa� z ró�n� sił�. Im wi�kszy 
obszar b�dziemy brali pod uwag�, tym silniej filtr b�dzie zmieniał 
pocz�tkowy obraz. Wszystkie przekształcenia zilustrowane na 
rys. 2.19 zostały specjalnie wykonane z du�� sił�, aby wyra�nie 
pokaza� wyniki ich działania. 

Wiele filtrów mo�na zapisa� za pomoc� prostej funkcji liniowej, 
b�d�cej �redni� wa�on� analizowanych punktów. Inaczej mówi�c, 
ka�demu punktowi przypisuje si� pewien współczynnik, a wynik 
działania filtru to suma iloczynów wszystkich branych pod uwag� 
punktów oraz odpowiadaj�cych im współczynników. 

Takie rozwi�zanie umo�liwia łatwe projektowanie filtru. Budujemy 
odpowiedni� macierz (tabel�) współczynników, a oprogramowanie 
wykonuje filtracj� zgodnie z naszym projektem. Poni�ej 
zamieszczono tabel� o rozmiarze 3x3, wypełnion� współczynnikami 
o stałej warto�ci, wynosz�cej 1/9. Mo�emy potraktowa� j� jako 
definicj� filtru, który wykonuje nast�puj�ce przekształcenie: sumuje 
warto�ci dziewi�ciu punktów i wynik dzieli przez 9. Jest to po prostu 
�rednia arytmetyczna z obszaru 3x3 punkty. Warto��, b�d�c� 
wynikiem działania filtru, przypisuje si� �rodkowemu punktowi. 

    1/9 1/9 1/9     

    1/9 1/9 1/9     

    1/9 1/9 1/9     

Zdefiniowany powy�ej filtr mo�na, przez analogi� do statystycznej 
analizy wyników bada�, wykorzysta� do redukcji szumów w obrazie. 
U�rednianie rzeczywi�cie wygładza obraz, ale równocze�nie pozbawia 
go praktycznie wszystkich szczegółów (patrz rys. 2.19b).  

Znacznie lepszym filtrem do redukcji szumu jest mediana, czyli 
warto�� �rodkowa (warto�ci poszczególnych punktów układa si� 
w ci�g rosn�cy i wybiera t� warto��, która zajmuje �rodkow� 
pozycj�). Filtr medianowy odrzuca zatem warto�ci skrajne, które 
zazwyczaj s� poszukiwanym przez nas szumem. Ponadto mediana nie 
wprowadza, w odró�nieniu od poprzedniego filtru, nowych warto�ci 
do obrazu. Dzi�ki tym cechom jest nie tylko skutecznym narz�dziem 
do redukcji szumu, ale równocze�nie do�� dobrze zachowuje  
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Rys. 2.19. Efekt działania wybranych filtrów: a) obraz wyj�ciowy, b) obraz u�redniony, 
c) wynik filtracji medianowej, d) wyostrzenie, e) filtr minimalny 

 i f) filtr maksymalny 

kraw�dzie przetwarzanego obrazu (rys. 2.19c), nie rozmywaj�c go tak, 
jak filtr oparty na �redniej arytmetycznej. Przejdziemy teraz do bardzo 
wa�nego zagadnienia, jakim jest wyostrzanie obrazów. Niemal ka�dy 
obraz drukowany w kolorowych czasopismach jest wcze�niej 
wyostrzany. Obecnie poznamy jeden ze sposobów wykonywania 
takiego przekształcenia. We�my pod uwag� nast�puj�cy filtr: 
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   -1 0 -1    

   0 5 0    

   -1 0 -1    

Konstrukcja tego filtru nie jest przypadkowa. Suma współczynników 
wynosi 1, co zapewnia brak jakichkolwiek zmian w tych obszarach 
obrazu, w których wszystkie punkty maj� te same warto�ci, np. x. 
W wyniku działania naszego filtru w obrazie nie zajd� �adne zmiany, 
bo 5x - 4x = x.  

Je�eli jednak jeden, �rodkowy punkt, b�dzie dwa razy ja�niejszy od 
otoczenia (2x), to po przeprowadzeniu filtracji jego warto�� b�dzie a� 
6-krotnie wi�ksza. Pozostałe punkty b�d� miały warto�ci takie same, 
jak przed filtracj�, czyli x. Wyj�tkiem b�d� te punkty, których 
poło�enie odpowiada naro�nym komórkom tabeli (z warto�ciami –1). 
Te punkty b�d� miały warto�� 0 (zero). Zatem filtr spowoduje 
lokalnie zwi�kszenie kontrastu (ró�nicy warto�ci s�siaduj�cych 
punktów), co nasz zmysł wzroku odbierze jako wyostrzenie obrazu. 
Wyja�nimy jeszcze, dlaczego cz��� współczynników naszego filtru 
wyostrzaj�cego ma warto�ci zerowe. Mo�na byłoby zastosowa� filtr 
o �rodkowej warto�ci równej 9 oraz warto�ciach –1 dla pozostałych 
komórek. Taki filtr byłby jednak bardzo podobny do filtru 
u�redniaj�cego (8 z 9 komórek miałoby t� sam� warto��), co 
osłabiłoby efekt wyostrzenia. Dodatkowo, nasz wzrok z łatwo�ci� 
wykrywa pionowe i poziome linie. Dlatego, aby wzmocni� 
i wyostrzy� kraw�dzie przebiegaj�ce sko�nie, w macierzy 
omawianego filtru warto�ci –1 przypisano komórkom usytuowanym 
na przek�tnych.  

Powy�sza analiza filtru wyostrzaj�cego prowadzi do nieco 
zaskakuj�cego wniosku, �e jest on mało przydatny w analizie obrazu, 
gdy� generuje specyficzny szum (porównaj rys. 2.20), który utrudnia 
detekcj� poszczególnych obiektów. Nale�y o tym pami�ta� podczas 
prób konstruowania własnych algorytmów analizy obrazu. Naszym 
celem nie jest bowiem tworzenie ładnie wygl�daj�cych obrazów 
(zostawmy to grafikom komputerowym), lecz wydobywanie 
z obrazów informacji.  
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 a  b   c 

Rys. 2.20. Przykłady działania filtrów wyostrzaj�cych oraz odpowiadaj�ce im rozkłady stopni 
szaro�ci wzdłu� białej, poziomej linii: a) obraz wyj�ciowy, b) po filtracji wyostrzaj�cej oraz c) po 

zaawansowanym wyostrzaniu, minimalizuj�cym powstaj�ce szumy (opis w tek�cie) 

Na rys. 2.19 wida� równie� wynik działania dwóch innych filtrów: 
minimalnego (rys. 2.19e) i maksymalnego (rys. 2.19f). Filtr 
minimalny przyporz�dkowuje analizowanemu punktowi warto�� 
minimaln� spo�ród jego s�siadów. Cały obraz staje si� tym samym 
ciemniejszy oraz pozbawiony znacznej liczby szczegółów. Filtr 
maksymalny stanowi jak gdyby odwrotno�� filtra minimalnego, gdy� 
przetwarzanemu punktowi przypisuje si� maksymaln� warto�� z jego 
lokalnego otoczenia, a cały obraz staje si� ja�niejszy. Wynik działania 
obu filtrów silnie zale�y od wielko�ci oraz kształtu otoczenia, które 
jest brane pod uwag�. 

Jak poka�� to przykłady zastosowa�, filtry minimalny i maksymalny 
s� powszechnie u�ywane, szczególnie do wygładzania konturów, 
detekcji lokalnych ekstremów w obrazie oraz do eliminacji cz��ci 
szumów. Obydwa filtry rzadko s� u�ywane samodzielnie, natomiast 
bardzo cz�sto stanowi� istotny krok w procesie przetwarzania obrazu. 
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terminów podano 
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Wró�my teraz na chwil� do procesu wyostrzania obrazu. Okazuje si�, 
�e mo�na dzi�ki bardzo sprytnemu, nieco przewrotnemu rozumo-
waniu opracowa� taki sposób wyostrzania, który niemal całkowicie 
eliminuje powstawanie szumu. 

Wyobra�my sobie, �e mamy do dyspozycji, oprócz naszego 
wyj�ciowego obrazu, równie� obraz idealnie ostry, stanowi�cy punkt 
odniesienia dla wyników operacji wyostrzania obrazu. Mi�dzy tymi 
obrazami jest pewna ró�nica, któr� mo�na byłoby wyznaczy� poprzez 
ich odejmowanie. Gdyby udało nam si� znale�� przekształcenie 
„psuj�ce” obraz, które z idealnie ostrego obrazu tworzy ten, który 
chcemy skorygowa�, to mo�na byłoby to samo przekształcenie 
zastosowa� do naszego obrazu wyj�ciowego. Mo�na przypuszcza�, �e 
ró�nica pomi�dzy tymi dwoma obrazami byłaby podobna do tej 
pomi�dzy obrazem wyj�ciowym a idealnym. Teraz wystarczyłoby 
doda� t� ró�nic� do wyj�ciowego obrazu, by otrzyma� ko�cowy 
obraz, do�� bliski ideałowi. Tego typu tok post�powania bywa 
nazywany metod� wstecznej propagacji. Dla nas wa�ne jest to, �e 
zastosowany proces wyostrzania praktycznie nie generuje szumu (por. 
rys. 2.20), a ko�cowy wynik mo�e by� rzeczywi�cie bardzo bliski 
oryginałowi (por. rys. 2.21). 

Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku znalezienie odpowiedniego 
przekształcenia „psuj�cego” obraz. Nie ma tu jednego, uniwersalnego 
narz�dzia. Najcz��ciej u�ywa si� filtru wygładzaj�cego, który pozna-
li�my na pocz�tku tego podrozdziału. Procedura post�powania jest 
tutaj nast�puj�ca: 

Najpierw rozmywamy obraz pocz�tkowy, przy czym sił� tego 
rozmycia mo�na regulowa� poprzez zmian� wielko�ci obszaru, 
z którego wyznaczamy �redni�. Nast�pnie odejmujemy od siebie 
obraz pocz�tkowy i rozmyty. Wreszcie, na koniec, otrzyman� ró�nic� 
dodajemy do obrazu pocz�tkowego. Równie� na tym etapie mo�na 
regulowa� sił� przekształcenia. Mo�emy bowiem doda� cał� ró�nic� 
lub tylko jej cz���, na przykład połow�. 

Rys. 2.21 ilustruje, jak niektóre z omówionych filtrów mo�na 
wykorzysta� w praktyce. Na rys. 2.21b widzimy obraz wyj�ciowy 
zakłócony szumem (tego rodzaju szum mo�e powsta� np. podczas 
zapisywa-nia obrazu w kiepskich warunkach o�wietleniowych). 
Nast�pnie szum ten jest eliminowany przez filtr medianowy 
(rys. 2.21c), a cały obraz wyostrzany za pomoc� opisanego powy�ej 
zaawansowanego filtru wyostrzaj�cego. Wynik działania opisanej 
procedury jest rzeczywi�cie bardzo dobry. Je�eli jednak przyjrzymy 
si� bli�ej przebiegowi zmian stopni szaro�ci (rys. 2.20), to potwierdza  
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Rys. 2.21. Obraz pocz�tkowy (a) mo�e by� skutecznie odtworzony na podstawie 
obrazu zawieraj�cego szum (b). Szum likwiduje filtracja medianowa (c), która daje 
obraz lekko rozmyty. Zaawansowane wyostrzanie prowadzi jednak do ko�cowego 

obrazu (d), który jest bardzo bliski idealnemu obrazowi (a) 

si� wcze�niej wyra�ona opinia, �e wyostrzanie obrazu rzadko jest 
przydatne w analizie obrazu. 

Zapewne ka�dy z Czytelników słyszał popularne w�ród lekarzy 
powiedzenie, �e lepiej zapobiega�, ni� leczy�. Sprawdza si� ono 
równie� w analizie obrazu, gdzie o wiele efektywniejsze jest d��enie 
do uzyskiwania jak najlepszych obrazów wyj�ciowych, ni� 
poszukiwanie wymy�lnych sposobów korekcji kiepskich oryginałów.  
Jednym ze skutecznych sposobów eliminacji szumów na etapie 
pozyskiwania danych jest odczytywanie całej serii obrazów. Je�eli 
odczytujemy obrazy przy słabym o�wietleniu, kamera generuje do�� 
silny szum, którego charakterystyczn� cech� jest przypadkowo��. 
Oznacza to, �e przy powtórnym odczycie zakłócenia wywołane 
szumem b�d� inne. Wystarczy zatem ten sam obraz odczyta� kilka lub 
kilkana�cie razy i u�redni� otrzymany wynik, aby mie� do dyspozycji 
obraz praktycznie pozbawiony szumu (rys. 2.22). Opisane tu rozwi�-
zanie jest cz�sto wbudowane w oprogramowanie do analizy obrazu. 
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Przy „przechwytywaniu obrazu” z kamery mo�emy zadecydowa�, ile 
kolejnych klatek b�dzie branych pod uwag� przy u�rednianiu wyniku. 

.  

Rys. 2.22. Skutecznym sposobem eliminacji szumu jest równie� wielokrotne 
odczytywanie tego samego obrazu. Obraz widoczny w prawym dolnym rogu 
jest �redni� z pozostałych obrazów. Widoczna jest znaczna redukcja szumów 
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Detekcja kraw�dzi 
 
W analizie obrazów cz�sto u�ywamy filtrów do wzmocnienia 
interesuj�cych nas ich fragmentów lub elementów. Klasycznym przy-
kładem s� kraw�dzie obiektów. Ich detekcja stanowi jeden 
z najwa�niejszych (a jednocze�nie najtrudniejszych) elementów pro-
cesu przetwarzania obrazu. Opracowano ju� dziesi�tki filtrów do 
detekcji kraw�dzi. Omówimy bli�ej kilka z nich, aby pokaza� sposób 
ich działania oraz zademonstrowa�, jak zró�nicowane wyniki mo�na 
otrzyma� po ich u�yciu. 

 

Rys. 2.23. Przykłady działania filtrów zaprojektowanych w celu detekcji kraw�dzi: 
a) laplasjan, b) filtr morfologiczny, c) oraz d) pionowe i poziome kraw�dzie wykryte 

specjalnie zaprojektowanym filtrem. Opis w tek�cie 

Kraw�dzie na rys. 2.23a wykryto za pomoc� „laplasjanu”, który jest 
bardzo podobny do filtrów wyostrzaj�cych. Podstawowa ró�nica 
polega na tym, �e suma współczynników opisuj�cych filtr wynosi nie 
1, a 0 (zero). Dzi�ki temu miejsca pozbawione kraw�dzi maj� po 
przefiltrowaniu warto�� zerow�, a warto�ci pozostałych punktów s� 
proporcjonalne do wyrazisto�ci kraw�dzi (im kraw�d� bardziej 
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widoczna, tym wi�ksze odst�pstwo warto�ci danego punktu od zera). 
Przy pomocy laplasjanu mo�na otrzyma�, co jest niezmiernie istotne, 
ci�głe kraw�dzie. Inne filtry wykrywaj� kraw�dzie bardzo cz�sto 
w postaci krótkich segmentów. Wad� filtrów typu laplasjan jest ich 
ogromna czuło�� na wszelkie �lady szumów, co zreszt� wida� na 
rys. 2.23a.  

Drugi sposób detekcji kraw�dzi, pokazany na rys. 2.23b, jest 
nazywany filtrem morfologicznym. Widoczny tu obraz kraw�dzi jest 
ró�nic� obrazu pocz�tkowego i poddanego filtracji minimalnej. Wynik 
tego typu detekcji kraw�dzi silnie zale�y od wielko�ci i kształtu 
(a wi�c morfologii – st�d nazwa filtru) obszaru, z którego wybiera si� 
warto�� minimaln�. 

Wreszcie, rysunki 2.23c i 2.23d przedstawiaj� wyniki filtrów 
specjalnie zaprojektowanych do detekcji odpowiednio pionowych 
i poziomych fragmentów kraw�dzi. Matryce tych filtrów 
przedstawiono w poni�szej tabeli (z lewej pokazano filtr do detekcji 
kraw�dzi pionowych, z prawej natomiast filtr do detekcji kraw�dzi 
o poziomym przebiegu). 

   -1 1     -1 -1 -1    

   -1 1     1 1 1    

   -1 1           

Zło�enia podobnych filtrów stanowi� podstaw� działania wielu filtrów 
do detekcji kraw�dzi, w tym tak znanych, jak filtry Prewitta, Robertsa 
i Sobela. 

Filtr Prewitta (rys. 2.24b) to w istocie suma dwóch filtracji 
o nast�puj�cych macierzach, odpowiadaj�cych kierunkowi poziome-
mu i pionowemu: 

   1 1 1    1 0 -1    

   0 0 0    1 0 -1    

   -1 -1 -1    1 0 -1    

Z kolei filtr Prewitta (rys. 2.24c) to suma czterech filtracji o macie-
rzach, odpowiadaj�cych kierunkom 0, 45, 90 i 135  stopni. Jak wida�  
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Rys. 2.24. Przykłady działania ró�nych filtrów do detekcji kraw�dzi: a) obraz 
wyj�ciowy, b) filtr Prewitta, c) filtr Robertsa, d) filtr Sobela, e) laplasjan oraz 
f) detekcja z wykorzystaniem morfologii matematycznej (działów wodnych) 
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w tabeli poni�ej, rozmiar macierzy filtru Prewitta jest bardzo mały 
(2x1 lub 2x2). Z tego powodu jest on bardziej czuły na szumy i daje 
wiele niepotrzebnych, odizolowanych segmentów. Przedstawiony 
wcze�niej filtr Prewitta nie ma tej wady, bo obejmuje kraw�dzie 
o długo�ci co najmniej 3 punktów.  

 -1 1   -1   -1 0   0 -1  

     1   0 1   1 0  

Filtr Sobela (rys. 2.24d) jest zbli�ony do filtru Prewitta i stanowi 
zło�enie dwóch filtrów: 

   1 2 1    -1 0 1    

   0 0 0    -2 0 2    

   -1 -2 -1    -1 0 1    

Dla porównania, na rys. 2.24e pokazano wynik działania laplasjanu. 
Jak łatwo zauwa�y�, �aden z filtrów nie dał w pełni poprawnego 
wyniku, cho� wszystkie wyłowiły kraw�dzie trzech jasnych Ilustruje 
to zło�ono�� zagadnienia detekcji kraw�dzi. W rozdziałach 
po�wi�conych rozwi�zywaniu konkretnych problemów poka�emy, jak 
mo�na skutecznie wykorzysta� omawiane filtry w ró�nych sytuacjach. 
Na rys. 2.24f widzimy niemal idealny wynik detekcji. Kraw�dzie 
w tym przypadku wykryto za pomoc� detekcji działów wodnych, 
które nale�� do przekształce� morfologicznych. Zajmiemy si� nimi 
w nast�pnej cz��ci rozdziału. 
 
 
Przekształcenia morfologiczne 
 
Operacje morfologiczne równie� mo�na interpretowa� jako filtry. 
Podstawowa ró�nica w stosunku do klasycznych filtrów polega na 
tym, �e te ostatnie przekształcaj� wszystkie punkty obrazu, natomiast 
operacje morfologiczne s� bardziej selektywne. Idea operacji 
morfologicznych polega na ograniczeniu przekształce� obrazu tylko 
do tych jego cz��ci, w których lokalna konfiguracja punktów 
odpowiada pewnemu wzorcowi, zwanemu elementem strukturalnym. 
Przykładowo, element strukturalny przedstawiony poni�ej modeluje 
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odizolowany punkt (o warto�ci 1), otoczony przez jednolite tło (o war-
to�ci 0): 

      0 0 0       

      0 1 0       

      0 0 0       

Wystarczy teraz poda� programowi polecenie: „zrób negatyw ze 
wszystkich punktów, których s�siedztwo odpowiada powy�szemu 
wzorcowi”, aby usun�� z obrazu binarnego wszystkie odizolowane 
punkty. Przedstawiona tu idea jest bardzo prosta, ale mo�e zosta� 
wykorzystana do budowy nieraz bardzo zło�onych operacji. 
Omówimy teraz niektóre z nich. 

Najbardziej ogólnym i uniwersalnym przekształceniem morfo-
logicznym jest HMT (z ang. hit-or-miss transformation), które mo�na 
nazwa� przekształceniem typu trafi - nie trafi. HMT polega na 
usuwaniu z obrazu wszystkich punktów, dla których konfiguracja 
otoczenia odpowiada elementowi strukturalnemu (wzorcowi). 
Wykorzystuj�c zdefiniowany przed chwil� element strukturalny 
usuniemy z obrazu wszystkie odizolowane punkty. Z kolei, u�ywaj�c 
poni�szego elementu 

      1 1 1       

      1 1 1       

      1 1 1       

zachowamy wszystkie punkty le��ce we wn�trzu figury (bo s� 
otoczone punktami o warto�ci 1), natomiast usunie punkty stykaj�ce 
si� z brzegiem figury (gdy� maj� one przynajmniej jeden punkt 
o warto�ci 0 w swoim bezpo�rednim s�siedztwie). Omawiane tu 
przekształcenie mo�e by� zdefiniowane równie� w całkowicie 
odmienny sposób jako erozja, co zostanie omówione w dalszej cz��ci 
rozdziału. 

Mo�na te� wprowadzi� do przekształcenia HMT dodatkow� opcj�, 
a mianowicie dopu�ci� obrót (rotacj�) elementu strukturalnego. Ta 
dodatkowa funkcja znacznie rozszerza mo�liwo�ci przekształce� 
morfologicznych. Oczywi�cie, w przypadku elementów struktu-

Przy omawianiu 
przekształce� 
morfologicznych 
ograniczymy si� 
do kwadratowej 
siatki punktów. 
Niektóre systemy 
oferuj� te same 
przekształcenia 
równie� dla siatki 
heksagonalnej. Ze 
wzgl�du na ich 
mniejsze rozpo-
wszechnienie zre-
zygnujemy w tym 
miejscu z ich 
omawiania 

Jest jeszcze 
jedna interpreta-
cja tego prze-
kształcenia. Po-
niewa� analizo-
wany punkt jest 
usuwa-ny, czyli 
przekształcany w 
0 wtedy, gdy 
cho� jeden punkt  
w jego otoczeniu 
ma warto�� 0, to 
omawiane prze-
kształcenie jest 
po prostu filtrem 
minimalnym. 
Wszak 0 jest mi-
nimaln� warto-
�ci� w dwuele-
mentowym zbio-
rze {0, 1} 
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ralnych rozpatrywanych do tej pory ich rotacja nie ma sensu, bo 
elementy te pozostaj� niezmienne wzgl�dem obrotu (element 
strukturalny po obrocie jest taki sam, jak przed obrotem). 

Dodatkowo wprowadzimy ogólny zapis elementu strukturalnego. 
W zapisie tym: 

0 - oznacza punkt o warto�ci 0 

1 - oznacza punkt o warto�ci 1 

X - oznacza punkt o dowolnej warto�ci (0 lub 1). 

Rotacja elementu powoduje, �e mamy do dyspozycji jak gdyby 8 
ró�nych elementów strukturalnych: 

X 0 X  X X 0  X X X  X X X 

X 1 X  X X X  X 1 0  X 1 X 

X X X  X X X  X X X  X X 0 

               

X X X  X X X  X X X  0 X X 

X 1 X  X 1 X  0 1 X  X 1 X 

X 0 X  0 X X  X X X  X X X 

Po przeprowadzeniu omawianego tutaj przekształcenia wykryjemy 
wszystkie punkty nale��ce do brzegu figury, czyli punkty stykaj�ce si� 
z tłem (które ma warto�� 0). Dzi�ki rotacji przekształcenie pozostawia 
wszystkie punkty, które stykaj� si� z tłem. Równocze�nie, dzi�ki 
ignorowaniu warto�ci pozostałych punktów (X), przekształcenie 
uwzgl�dnia równie� bardzo cienkie elementy o grubo�ci pojedyn-
czego punktu. Powy�sze przykłady wyja�niaj� podstawowe własno�ci 
HMT, oczywi�cie bez wnikania w szczegóły. Niemniej, powinno to 
wystarczy� do samodzielnej pracy i eksperymentów z tym 
przekształceniem. 

Obecnie przejdziemy do omawiania grupy czterech przekształce�, 
jakimi s�: erozja, dylatacja, otwarcie i zamkni�cie. Wszystkie te 
przekształcenia mo�na zdefiniowa� za pomoc� ju� poznanego HMT, 
jednak inna definicja, przedstawiona poni�ej, wydaje si� by� bardziej 
intuicyjna i łatwiejsza do zrozumienia. 
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Rys. 2.25. Schemat erozji obrazu binarnego. Opis w te�cie 

Dla wyja�nienia erozji we�my pod uwag� figur� pokazan� na 
rys. 2.25a oraz kołowy element strukturalny, oznaczony na rys. 2.25 
liter� B. Załó�my nast�pnie, �e przetaczamy element B po 
wewn�trznej stronie brzegu figury (rys. 2.25b). Kolejne poło�enia 
�rodka koła wyznaczaj� nam wówczas zarys figury po erozji 
elementem B (ciemniejsze partie rys. 2.25b). Wida� wyra�nie, �e 
cz��� odizolowanych plam, wchodz�cych w skład wyj�ciowej figury, 
po prostu znikn�ła, gdy� były one zbyt małe w porównaniu z elemen-
tem strukturalnym.  

Schemat erozji, pokazany na rys. 2.25, oddaje cztery podstawowe 
cechy tego przekształcenia: 

1. Obiekty poddane erozji s� mniejsze od obiektów wyj�ciowych. 

2. Cz��� drobnych wydziele� i cienkich wypustek (półwyspów) znika 
w wyniku erozji obrazu. 

3. Erozja mo�e podzieli� spójny obszar na kilka rozł�cznych 
obiektów, których kształty mog� by� całkowicie odmienne od 
kształtu wyj�ciowego. 

4. Erozja jest addytywna, czyli dwukrotna erozja z elementem B daje 
wynik identyczny z erozj� elementem 2B, czyli dwukrotnie.  

wi�kszym. To ostatnie spostrze�enie jest niezmiernie wa�ne, gdy� 
ułatwia cyfrow� implementacj� tego przekształcenia. 

Przykład erozji prostej figury pokazano na rys. 2.26b. 

Dylatacja jest (rys. 2.26d)  przekształceniem odwrotnym do erozji. 
Mo�e by� zdefiniowana jako filtr maksymalny lub poprzez 
przetaczanie kołowego elementu strukturalnego, podobnie jak na 

Sze�ciok�t jest 
znacznie lep-
szym modelem 
koła, ni� kwadrat. 
Dlatego prze-
kształcenia mor-
fologiczne s� 
czasami wyko-
nywane przy he-
ksagonalnej 
siatce punktów. 
Jak zaznaczono 
to ju� wcze�niej, 
nie b�dziemy 
szczegółowo 
omawiali prze-
kształce� dla 
siatki heksa-
gonalnej 
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rys. 2.25, ale po zewn�trznej stronie brzegu figury. Mo�na te� 
interpretowa� dylatacj� jako erozj� negatywu przetwarzanego obrazu. 
Jak łatwo si� domy�li�, własno�ci dylatacji s� przeciwne do erozji: 
powi�ksza ona pole powierzchni figur, prowadzi do zalania drobnych 
otworów i szczelin, mo�e poł�czy� ze sob� blisko poło�one figury. 

Erozj� i dylatacj� mo�na wykorzysta� do budowy zło�onych prze-
kształce�. Erozj� z nast�puj�c� po niej dylatacj� nazywamy 
otwarciem (rys. 2.26c), a zło�enie tych samych przekształce� 
w odwrotnej kolejno�ci zamkni�ciem (rys. 2.26e). Obydwa wymie-
nione przekształcanych obiektów, a nazwy okre�laj� ich podstawowe 
własno�ci.  

A mianowicie, otwarcie mo�e prowadzi� do otwarcia poło�onych 
blisko brzegu otworów, natomiast zamkni�cie powoduje zamykanie 
drobnych otworów (porównaj zmiany w oczach sylwetki kota na 
rys. 2.26). 

Otwarcie i zamkni�cie nie wykazuj� ju� addytywno�ci. Je�eli raz 
wykonamy operacj� otwarcia lub zamkni�cia, jej powtórzenie nie 
wprowadzi do obrazu �adnych zmian. 

Rys. 2.26. Proste przekształcenia morfologiczne: a) obraz wyj�ciowy, b) po erozji, c) po 
otwarciu, d) po dylatacji, e) po zamkni�ciu oraz f) po zamkni�ciu z nast�pnym 

otwarciem 
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Erozja wraz z dylatacj� stanowi� najprostsze przekształcenia 
morfologiczne, które s� dost�pne praktycznie we wszystkich 
programach do analizy obrazu. Stanowi� one bardzo wa�ne 
przekształcenia, gdy� pomimo swojej prostoty u�ywa si� ich 
powszechnie do czyszczenia obrazów z artefaktów lub usuwania 
zakłóce�. Ponadto, dobre poznanie tych przekształce� ułatwia 
zrozumienie pozostałych, bardziej zło�onych operacji morfolo-
gicznych. 

 

Rys. 2.27. Interpretacja obrazu szarego jako sumy obrazów binarnych. 
Z lewej strony  pokazano stos obrazów binarnych, natomiast z prawej – 
odpowiadaj�cy mu obraz szary. Nale�y zwróci� uwag�, �e najja�niejsze 

obszary s� najmniejsze, gdy�  obraz binarny odpowiadaj�cy ciemniejszemu 
odcieniowi musi te� zawiera� obszar zajmowany przez wszystkie  

ja�niejsze odcienie 

�ci�le rzecz 
bior�c, obraz po 
prawej stronie 
powinien mie� 
czarne tło, bo w 
stosie obrazów 
binarnych z lewej 
strony nie ma 
�adnego obszaru 
odpowiadaj�cego 
tłu. Białe tło 
pozostawiono dla 
lepszej 
czytelno�ci 
ilustracji 
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Rys. 2.28. Schemat erozji obrazu szarego 
 
 

 

Rys. 2.29. Erozja z u�yciem elementów strukturalnych o ró�nych kształtach: 
a) obraz wyj�ciowy, b) erozja elementem kwadratowym, c) erozja poziomym 

odcinkiem oraz d) erozja pionowym odcinkiem 
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Erozji mo�na dokonywa� za pomoc� elementów strukturalnych 
o ró�nym kształcie. Zmiana kształtu elementu strukturalnego 
prowadzi do zdecydowanie ró�nych wyników, jak pokazano to na 
rys. 2.29. Kształt elementu nale�y zatem dobiera� indywidualnie, 
w zale�no�ci od potrzeb. Na przykład poziomy element liniowy 
(rys. 2.29c) byłby przydatny w procedurze automatycznego liczenia 
pi�ter w budynku. (Inne przykłady zastosowania tych przekształce� 
znajduj� si� w rozdziałach po�wi�conych praktycznym przykładom 
analizy).  

Przekształcenia z grupy erozji i dylatacji znajduj� zastosowanie jako 
elementy składowe bardziej zło�onych operacji. Jedn� z nich jest 
detekcja lokalnych maksimów lub minimów obrazu, któr� mo�na te� 
nazwa� detekcj� szczytów lub dolin. Je�eli popatrzymy na rys. 2.28, 
to interpretacja lokalnego minimum jako dna doliny i lokalnego 
maksimum jako szczytu staje si� zrozumiała. Nieco inne skojarzenia 
mieli twórcy tego przekształcenia, którym lokalne maksimum 
przypominało czubek meksyka�skiego kapelusza. Zatem detekcj� 
szczytów (najja�niejszych miejsc) nazwali white top hat, co mo�na 
przetłumaczy� jako biały czubek kapelusza. Detekcj� dolin (miejsc 
najciemniejszych) nazwano black top hat, czyli czarnym czubkiem 
kapelusza. Przykład tego przekształcenia pokazano na rys. 2.30. 
W obrazie wyj�ciowym (rys. 2.30a) poszukujemy granic pomi�dzy 
ziarnami. W tym celu od obrazu po zamkni�ciu odejmujemy obraz 
pocz�tkowy. W wyniku tej operacji elementy lokalnie (nie musz� by� 
najciemniejsze w skali całego obrazu!) staj� si� jasne (rys. 2.30b). 
W wyniku binaryzacji otrzymujemy obraz poszukiwanych kraw�dzi 
(rys. 2.30c).  

Rys. 2.30. Wykorzystanie detekcji lokalnych minimów do wyznaczania kraw�dzi: a) obraz 
wyj�ciowy, b) ró�nica obrazu po zamkni�ciu i obrazu wyj�ciowego, c) wynik  

binaryzacji obrazu (b). Opis w tek�cie 

Programy do 
analizy obrazu 
ró�nie definiuj� to 
przekształcenie 
(top hat): w jed-
nych za ko�cowy 
wynik uznaje si� 
obraz szary (rys. 
2.30b), a w in-
nych obraz binar-
ny (rys. 2.30c) 
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Warto zwróci� uwag�, �e otrzymany obraz kraw�dzi jest w tym 
przypadku lepszy, ni� wynik działania typowych filtrów do ich 
detekcji (patrz rys. 2.24).  

Jednym z najtrudniejszych zada� dla systemu komputerowej analizy 
obrazu jest rozpoznawanie obiektów na podstawie ich kształtu. 
Jednym z powodów tych trudno�ci jest brak jednoznacznej definicji 
kształtu. 

Wyobra�my sobie nast�puj�ce do�wiadczenie: bierzemy kawałek 
sznurka, kładziemy na stole i układamy z niego płaskie p�tle. Ile 
ró�nych p�tli mo�na uło�y� z tego kawałka sznurka? Oczywi�cie, 
niesko�czenie wiele! W dodatku, jedyn� cech� ró�ni�c� poszczególne 
p�tle b�dzie ich kształt. Tak wi�c, chc�c jednoznacznie opisa� kształt 
płaskiej p�tli musieliby�my u�ywa� niesko�czenie wielkiej liczby, co, 
rzecz jasna, nie jest mo�liwe. Aby rzecz dodatkowo utrudni�, okazuje 
si�, �e wiele obiektów zmienia kształt wraz z wielko�ci�. I tak, małe 
domy lub samochody maj� inne kształty ni� du�e, itp. Na co dzie� 
posługujemy si� wi�c opisowymi charakterystykami kształtu. Typo-
wymi przykładami s� rysopisy, w których mówi si� o twarzy okr�głej, 
trójk�tnej lub kwadratowej, cho� �adna z tych twarzy nie odpowiada 
dokładnie danej figurze. 

Tak wi�c komputerowa analiza kształtu jest niezmiernie trudna. 
Znacznie łatwiejsza od analizy figur jest analiza zbioru linii, gdy� 
mo�emy w takim zbiorze analizowa� długo�� linii, rozmieszczenie 
punktów w�złowych (przeci�cia), ko�cowych, itp. Aby umo�liwi� 
tak� analiz�, wprowadzono przekształcenie nazywane szkieletyzacj�, 
którego celem jest budowa „szkieletów” figur. 

 

Rys. 2.31. Przykłady figur i odpowiadaj�cych im szkieletów, narysowanych jako grube linie 

Na podstawie rys. 2.31 mo�na intuicyjnie zrozumie�, czym jest 
szkielet figury. Niemniej, bardziej formalne zdefiniowanie szkieletu 
mo�e by� przydatne przy próbach wykorzystania tego przekształcenia. 
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Szkielet figury jest tzw. lini� �rodkow�, czyli zbiorem wszystkich 
punktów równooddalonych od dwóch ró�nych punktów na jej brzegu. 
Równowa�n� definicj� jest zbiór �rodków wszystkich kół wpisanych 
do danej figury.  

Szkielety s� wygodnym narz�dziem do oceny kształtu, gdy� 
zachowuj� wiele cech pełnej figury: 

1. Szkielet jest homotopijny z wyj�ciow� figur�, czyli zachowuje 
spójno�� figury (je�eli figura składa si� np. z dwóch rozł�cznych 
zbiorów punktów, to jej szkielet składa si� z dwóch rozł�cznych 
zbiorów linii) oraz liczb� otworów (ka�dy otwór w figurze 
powoduje powstanie w szkielecie zamkni�tej p�tli). 

2. Budowa szkieletu jest odbiciem kształtu figury (im bardziej 
rozbudowany brzeg figury, tym wi�cej gał�zi w szkielecie). 

3. Szkielet jest w cało�ci zawarty we wn�trzu figury (im figura jest 
dłu�sza, tym dłu�szy jej szkielet, itp.). 

Przedstawiona powy�ej definicja dotyczy idealnego, matematycznego 
szkieletu. W przestrzeni dyskretnej, z któr� mamy do czynienia  
w przypadku komputerowej analizy obrazów, mo�emy otrzyma� 
jedynie mniej lub bardziej dokładne przybli�enia szkieletu (rys. 2.32). 

 

Rys. 2.32. Przykłady figur i ich szkieletów, otrzymanych metodami 
analizy obrazu 
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Szczególnie du�e odst�pstwo od idealnego szkieletu obserwujemy 
w przypadku koła. Zamiast pojedynczego punktu (�rodka koła) 
otrzymali�my krzy�uj�ce si� linie. W przypadku trójk�ta (oczekujemy 
dwusiecznych k�tów) szkielety s�, zwłaszcza dla niektórych orientacji 
trójk�tów, zniekształcone i mog� pojawi� si� nadmiarowe gał�zie 
(�rodkowy trójk�t). W przypadku kwadratów dzieje si� podobnie. 
Szkielet kwadratu powinien zawiera� po prostu jego przek�tne. 
Tymczasem po obróceniu kwadratu linie szkieletu mog� sta� si� 
krzywymi, a nawet zupełnie znikn��. Pomimo tych niedostatków, 
szkielety s� dobrym narz�dziem do analizy kształtu figur, czego 
dowodzi szkielet nieregularnej figury, widocznej u dołu rys. 2.32. 

W literaturze i oprogramowaniu do analizy obrazu cz�sto spotyka si� 
okre�lenie „szkielet typu L” (L-skeleton). Oznacza to po prostu, �e 
szkielet wykonano za pomoc� ci�gu operacji HMT, powtarzanych tak 
długo a� nast�pny krok wywoła zmiany w obrazie, u�ywaj�c 
obracanego elementu strukturalnego o symbolu L, maj�cego posta�:  

  1 1 1      1 X 1   

  X 1 X  nast�pnie    X 1 X   

  0 0 0      0 0 0   

Ze szkieletyzacj� zwi�zane jest przekształcenie, nazywane SKIZ (od 
angielskiego SKeleton by Influence Zone, czyli szkielet poprzez stref� 
wpływów). Przekształcenie to na�laduje proces budowy struktury 
komórkowej, wykorzystuj�cy poj�cie strefy wpływów, rozumianej 
jako odległo�ci od zarodka. Innymi słowy, w celu zbudowania 
struktury komórkowej generujemy zbiór zarodków (mog� to by� 
punkty, jak na rys. 2.33a lub dowolne figury), a nast�pnie wokół 
ka�dego zarodka tworzymy stref� wpływów, czyli obszar, w którym 
dowolny punkt jest poło�ony w stosunku do danego zarodka bli�ej, 
ni� do jakiegokolwiek innego. W efekcie tego przekształcenia 
otrzymujemy ze zbioru punktów struktur� komórkow� (rys. 2.33b). 
SKIZ jest wbrew pozorom bardzo łatwym przekształceniem. Dla jego 
przeprowadzenia wystarczy wykona� szkieletyzacj� negatywu obrazu 
znaczników i usun�� ewentualne nadmiarowe gał�zie (czyli takie, 
które nie tworz� zamkni�tej p�tli. T� ostatni� operacj� wykonuje si� 
poprzez HMT z obracanym elementem strukturalnym typu E: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Podstawy przetwarzania obrazu  

 

 

102

  0 0 0      0 0 0   

  0 1 0  nast�pnie    0 1 0   

  0 X X      X 0 X   

SKIZ stanowi bardzo skuteczne narz�dzie do symulacji procesów 
wzrostu komórek, krystalizacji, jak równie� do analizy równo-
mierno�ci rozło�enia obiektów.  

W dalszym ci�gu przegl�du wybranych przekształce� morfolo-
gicznych zajmiemy si� jednym z najbardziej zło�onych zagadnie�, 
a mianowicie detekcj� działów wodnych (ang. watersheds). Na 
rys. 2.34 widzimy fragment górskiego pejza�u z zaznaczonymi liniami 
działów wodnych. Zdj�cie do rys. 2.34 nie zostało wybrane przypa-
dkowo. Wiosna spowodowała, �e �nieg utrzymuje si� tylko w górnych 
partiach. Ni�sze partie gór s� pozbawione �niegu i s� ciemne. 
 

 

Rys. 2.33. Operacja SKIZ. Zestaw zarodków (a) i otrzymana na jego 
podstawie struktura ziarnista, czyli komórkowa (b) 

Analizuj�c obraz b�dziemy szukali na nim działów wodnych, 
zakładaj�c, �e miejsca najja�niejsze odpowiadaj� najwi�kszej 
wysoko�ci, a miejsca najciemniejsze s� poło�one najni�ej. 
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nie jest on nie-
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wana morfologi� 
matematyczn�, 
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Algorytm detekcji działów wodnych jest bardzo skomplikowany i nie 
b�dziemy go tutaj omawia�. Skupimy si� natomiast na jego 
praktycznym wykorzystaniu. Dobrym materiałem do prób jest 
powierzchnia przełomu, pokazana na rys. 2.35a. Poniewa� zawiera 
ona zbyt wiele szczegółów, poddamy j� filtracji u�redniaj�cej, 
prowadz�cej do lekko rozmytego obrazu (rys. 2.35b). Cho� nasze oko 
tego nie dostrzega, na rys. 2.35b wci�� znajduje si� sporo miejsc, 
które program rozpozna jako działy wodne. Dlatego w wyniku naszej 
pracy otrzymamy nadmiarow� detekcj�, czyli o wiele wi�cej granic, 
ni� tego oczekujemy (rys. 2.35c). Musimy zatem wybra� zmo-
dyfikowan� wersj� algorytmu, wykorzystuj�c� znaczniki (ang. 
constrained watershed). Znaczniki ograniczaj� liczb� obiektów do 
liczby znaczników. W celu wykrycia znaczników dokonamy detekcji 
lokalnych minimów z rys. 2.35b, co prowadzi do rys. 2.35d. Rysunek 
ten zawiera wn�trza dolin, ale poł�czone ze sob�. Aby je rozdzieli�, 
wykonamy tzw. erozj� warunkow�.  

Erozja warunkowa jest erozj� prowadzon� w ten sposób, �e 
poszczególne obiekty s� erodowane do momentu, gdy nast�pny krok 
erozji całkowicie usuwa obiekt. Mo�na te� erozj� warunkow� 
zdefiniowa� inaczej. Na podstawie binarnego obrazu (np. 2.35d) two-
rzymy tzw. obraz odległo�ci (ang. distance image). Jest to obraz, 
stanowi�cy sum� kolejnych erozji.  

 

Rys. 2.34. Krajobraz z zaznaczonymi działami wodnymi. Opis w tek�cie 
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Rys. 2.35. Wykorzystanie detekcji działów wodnych do analizy powierzchni 
przełomu: a) obraz pocz�tkowy, b) obraz rozmyty, c) nadmiarowa detekcja 

działów wodnych, d) fragmenty pustek wykryte jako lokalne minima, 
e) erozja warunkowa z obrazu (d) oraz f) poprawna detekcja granic  

pomi�dzy pustkami 
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Rys. 2.36. Obraz (funkcja) odległo�ci wraz z zaznaczonymi czarnym kolorem 
obszarami erozji warunkowej. Dla wi�kszej czytelno�ci obrazu dodano biał� 

lini� na granicy obiektów i czarnego tła 

W ten sposób warto�� dowolnego punktu tego obrazu jest tym 
wi�ksza, im dalej jest on poło�ony od brzegu obiektu (rys. 2.36). 
Lokalne maksima obrazu odległo�ci, zaznaczone czarnym kolorem na 
rys. 2.36, to wła�nie zbiór punktów, odpowiadaj�cy erozji 
warunkowej. Warto zwróci� uwag�, �e dzi�ki obecno�ci przew��e�, 
jeden obiekt mo�e zosta� przetworzony w wyniku erozji warunkowej 
w kilka rozł�cznych obszarów. 

Wynik erozji warunkowej stanowi zbiór znaczników do ostatecznej 
detekcji działów wodnych, której wynik pokazuje rys. 2.35f. 

 

Rys. 2.37. Wyja�nienie potrzeby wprowadzania znaczników do detekcji 
działów wodnych 

Dodatkowe wyja�nienie, dlaczego przy detekcji działów wodnych 
potrzebne s� znaczniki, zawarto na rys. 2.27. Jak wida�, w obrazie 
istnieje wiele lokalnych maksimów, stanowi�cych podstaw� detekcji 
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działów wodnych. Jest ich wi�c za du�o. Je�eli chcemy z obrazu 
wydoby� je-dynie główny dział wodny, to musimy doda� znaczniki. 
Ich rol� nie jest, jak mógłby to sugerowa� rys. 2.37, przesłoni�cie 
lokalnych działów wodnych, a jedynie wskazanie, �e pomi�dzy 
znacznikami ma by� tylko i wył�cznie jeden dział wodny.  

Jak zostanie to pokazane w dalszych rozdziałach, detekcja działów 
wodnych jest bardzo skutecznym narz�dziem do dzielenia sklejonych 
cz�stek oraz uzupełniania brakuj�cych granic pomi�dzy komórkami. 
Zasady post�powania s� zawsze podobne do tych, pokazanych na 
przykładzie z rys. 2.35.  

Wi�kszo�� przekształce� morfologicznych mo�e by� wykonywana 
zarówno na obrazach binarnych, jak i szarych. W przypadku obrazów 
szarych zmienia si� znaczenie symboli opisuj�cych element 
strukturalny. Jedynka oznacza wówczas „identyczny lub ja�niejszy ni� 
punkt centralny”, natomiast zero oznacza „identyczny lub ciemniejszy 
ni� punkt centralny elementu strukturalnego”. Przypomnijmy, �e 
punkt centralny to ten, który le�y w �rodku elementu i podlega 
przemianie w wyniku przekształcenia. Je�eli b�dziemy chcieli w ten 
sposób dokona� szkieletyzacji obrazu szarego, to otrzymamy do�� 
ciekawy efekt wyostrzenia obrazu (rys. 2.38). Jak wida�, mo�liwo�ci 
projektowania ró�nych przekształce� s� praktycznie nieograniczone.  

Na zako�czenie przegl�du operacji morfologicznych kilka uwag 
po�wi�cimy zagadnieniu spójno�ci. Podczas przekształcania obrazów 
 

 

Rys. 2.38. Przykład zastosowania szkieletyzacji do obrazu szarego zamiast do 
binarnego. Opis w tek�cie 
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zapisanych w siatce kwadratowej musimy decydowa�, ilu 
najbli�szych s�siadów danego punktu b�dziemy analizowa�. Mo�e 
by� ich 4, jak wokół punktu A na rys. 2.39 lub 8, jak wokół punktu B 
na tym samym rysunku. Konsekwencj� naszego wyboru b�d� istotne 
ró�nice w wynikach analizy obrazu. Je�eli wybierzemy 4 s�siadów, to 
dwa stykaj�ce si� naro�ami prostok�ty zostan� poprawnie 
zinterpretowane jako dwie figury, ale zamkni�ta krzywa z rys. 2.39 
zostanie potraktowana jako 8 odr�bnych obiektów. Z kolei, gdy 
przyjmiemy 8 najbli�szych s�siadów, to zarówno zamkni�ta krzywa, 
jak i stykaj�ce si� prostok�ty zostan� rozpoznane jako spójne obiekty. 
Tak wi�c, odpowiednie decyzje nale�y podejmowa� w zale�no�ci od 
problemu, który chcemy rozwi�za�. 

 
Rys. 2.39. Ilustracja problemu wyboru liczby najbli�szych s�siadów analizowanego  

punktu . Opis w tek�cie 

 
 
Transformata Fouriera 
 
Rozwa�ania z zakresu analizy matematycznej pokazuj�, �e zmienno�� 
(przebieg) wielu wielko�ci fizycznych da si� przedstawi� w postaci 
sumy funkcji trygonometrycznych sinus i cosinus. Tego typu operacj� 
zmiany danej funkcji na odpowiadaj�c� jej sum� funkcji sinus 
i cosinus (branych z odpowiednimi amplitudami) nazywamy prze-
kształceniem Fouriera. Podobne przekształcenie mo�na zastosowa� 
w odniesieniu do obrazów. Obraz cyfrowy traktujemy wówczas jako 
funkcj� współrz�dnych okre�laj�cych poło�enie danego punktu 
(pixeli). Nast�pnie funkcj� intensywno�ci obrazu przedstawia si� jako 
sum� sinus i cosinus. Poniewa� cały proces wymaga bardzo du�ej 
liczby oblicze�, stosuje si� powszechnie algorytm tzw. szybkiej 
transformaty Fouriera, oznaczanej FFT (ang. Fast Fourier 

Transformation). Algorytm FFT niesie za sob� powa�ne ograniczenie: 
obraz musi mie� rozmiar b�d�cy pot�g� liczby 2, a wi�c 128, 256,  
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Rys. 2.40. Przykład wykorzystania transformaty Fouriera do usuwania okresowego szumu 

512, 1024, itd. punktów. Niektóre programy pozwalaj� na analiz� 
obrazów o innych rozmiarach przez dopełnienie ich np. zerami do 
rozmiaru wymaganego przy obliczeniach FFT. 

W wyniku transformaty Fouriera otrzymujemy zbiór amplitud (tzw. 
widmo) i cz�stotliwo�ci funkcji sinus i cosinus, z których 
w przybli�eniu składa si� analizowany obraz (poniewa� funkcje sinus 
i cosinus opisuj� ruch falowy, mówimy tak�e, �e otrzymujemy zbiór 
fal). Poprzez usuni�cie niektórych składowych mo�emy skutecznie 
przekształca� obrazy. Zalety transformaty Fouriera le�� w tym, �e nie 
jest ona czuła na lokalne s�siedztwo analizowanego punktu, ale na 
okresowo�� badanych zjawisk. Ta cecha wyznacza podstawowe 
obszary zastosowa� analizy fourierowskiej: 

1. Filtrowanie szumów o charakterze okresowym, na przykład rastra 
drukarskiego lub �ladów linii na niskiej jako�ci zapisach video. 

2. Analiza tekstury drobnych struktur, czyli wykrywanie obszarów 
ró�ni�cych si� orientacj� elementów lub obszarów ró�ni�cych si� 
stopniem uporz�dkowania. 

3. Wykrywanie elementów zorientowanych w strukturze. 

4. Podział obrazu na cz��ci ró�ni�ce si� cz�stotliwo�ci� zmian, np. 
w celu wykrycia makrostruktury, pr��ków zm�czeniowych, itp. 

5. Wygładzanie lub wyostrzanie obrazu. 

Jak wida� z powy�szego zestawienia, obszar zastosowa� transformaty 
Fouriera jest bardzo szeroki.  



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

109

Sposób wykorzystania FFT jest zwykle nast�puj�cy: wykonujemy 
transformat� Fouriera, nast�pnie modyfikujemy za pomoc� ró�nych 
filtrów otrzymane widmo i poprzez odwrotn� transformat� Fouriera 
otrzymujemy przetworzony obraz. Cho� brzmi to bardzo prosto, 
w praktyce okazuje si� niezmiernie trudne, gdy� odwrotna 
transformacja Fouriera jest bardzo czuła na dokonywanie zmian 
w amplitudach. Zatem mo�emy równie dobrze odnie�� spektakularny 
sukces, jak i ponie�� sromotn� kl�sk�. 

Przykład skutecznego zastosowania transformaty Fouriera 
przedstawiono rys. 2.40. Wyj�ciowy obraz (rys. 2.40a) jest silnie za-
kłócony szumem pochodz�cym z nało�enia si� rastra drukarskiego 
i rastra skanera. Szum ten ma ewidentnie okresowy charakter i jest 
praktycznie nieusuwalny omówionymi wcze�niej sposobami bez 
istotnego pogorszenia jako�ci obrazu. Widmo, które otrzymujemy po 
przeprowadzeniu transformaty Fouriera wykazuje grupowanie si� 
jasnych punktów w czterech miejscach, jak gdyby w naro�nikach 
kwadratu (rys. 2.40b). Wystarczy wykasowa� te jasne punkty i doko-
na� odwrotnej transformacji, aby uzyska� dobrej jako�ci, oczyszczony 
z szumu obraz (rys. 2.40c). 

 
 
U�yteczna klasyfikacja problemów 
 
Analiza obrazów charakteryzuje si� du�� ró�norodno�ci� zagadnie�. 
W rezultacie jak dot�d nie opracowano pełnej, spójnej klasyfikacji 
problemów badawczych, spotykanych w analizie. Gdyby tak si� stało, 
to tylko krok dzieliłby nas od opracowania metod w pełni auto-
matycznej analizy obrazów, co umo�liwiłoby konstrukcj� skutecznej 
protezy zmysłu wzroku. Do takiego stanu jeszcze daleko i dzi�ki temu 
wci�� mo�emy cieszy� si� rozwi�zaniem kolejnych, nowych 
zagadnie�. Podsumowuj�c do�wiadczenia autorów mo�na jednak 
wprowadzi� pewien uproszczony podział problemów badawczych, 
którego poznanie mo�e stanowi� dla pocz�tkuj�cego badacza pomoc 
przy wyborze odpowiedniego sposobu post�powania. 

Wspomniana klasyfikacja została pokazana w graficznej wersji na 
rys. 2.41 i wykorzystuje fakt, �e niemal zawsze chcemy wykry�  
w obrazie pewne, lepiej lub gorzej widoczne, obiekty. Wyró�nili�my 
trzy zasadnicze grupy zagadnie�, oznaczone na rys. 2.41 literami a, b 
oraz c. Z lewej strony zamieszczono symulowany rysunek, ilustruj�cy 
problem, a z prawej pokazano schematycznie jego rozwi�zanie. 
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Rys. 2.41. Podstawowe rodzaje problemów spotykanych w analizie obrazu: 
a) obiekty ró�ni�ce si� poziomem szaro�ci, b) obiekty oddzielone granicami, 
które s� lokalnymi ekstremami obrazu oraz c) obiekty ró�ni�ce si� tekstur�, 

najtrudniejsze do detekcji 
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Pierwszy rodzaj problemów, z jakimi mo�emy si� zetkn�� pokazano 
na rys. 2.41a. S� to obiekty, które ró�ni� si� od otoczenia poziomem 
szaro�ci. Mo�na je wydzieli� do�� łatwo poprzez prost� binaryzacj� 
lub stosuj�c jej bardziej zaawansowane formy. Czasami analiza mo�e 
by� utrudniona przez nierównomierne tło, słaby kontrast, itp. Pomimo 
tych utrudnie� jest to przypadek generalnie łatwy do analizy ale, 
niestety, do�� rzadki. 

Drugi rodzaj problemów, które spotykamy chyba najcz��ciej, 
pokazano na rys. 2.41b. Mamy tu do czynienia z obiektami, których 
granice stanowi� lokalnie ciemne lub jasne miejsca. Trudno�� analizy 
polega w tym przypadku na braku ci�gło�ci kraw�dzi, 
nierównomiernym nat��eniu granic, obecno�ci szumu, itp. Skuteczne 
rozwi�zanie wymaga nieraz wielu prób. Podstawowy sposób 
post�powania polega w pierwszej kolejno�ci na usuni�ciu szumu 
i znalezieniu „klucza” do detekcji kraw�dzi. Pomocna jest w tym 
przypadku analiza profilu kraw�dzi, podczas której mo�na ustali� jej 
szeroko��, obecno�� zakłóce�, czy szybko�� zmian stopni szaro�ci. 
Nast�pnym krokiem jest wykorzystanie której� z metod detekcji 
kraw�dzi. Je�li nie jeste�my w stanie uzyska� w ten sposób dobrych 
wyników, w takim przypadku warto si�gn�� po kilka ró�nych metod 
detekcji. Zwykle ka�da z nich wykrywa poprawnie fragment 
poszukiwanej granicy. Zło�enie kilku takich cz�stkowych detekcji 
zazwyczaj prowadzi do poprawnego ko�cowego wyniku. 

Wreszcie trzeci, najtrudniejszy rodzaj problemów, przedstawiony na 
rys. 2.41c. Mamy tu do czynienia z ró�nymi teksturami. Inaczej 
mówi�c, poszczególne obszary nie ró�ni� si� jasno�ci� ani nie 
wykazuj� wyra�nych granic. Jedyne co je ró�ni, to tekstura, czyli 
lokalny sposób uporz�dkowania punktów obrazu. Podobny problem 
mamy na zaoranym polu, gdy chcemy wyznaczy� granic� pomi�dzy 
�wie�o zaoranym i bronowanym obszarem. Zazwyczaj musimy w tym 
przypadku zastosowa� klasyczn� metod� prób i bł�dów. Skutecznymi 
narz�dziami do ró�nicowania tekstur s� operacje wzmacniaj�ce szum, 
a wi�c filtry wyostrzaj�ce, przekształcenia czułe na lokaln� wariancj� 
stopni szaro�ci, metody korelacyjne, które porównuj� obszar 
z zadanym wzorcem, czy transformata Fouriera. 

Osoby bardzo do�wiadczone w analizie obrazu twierdz�, �e ka�dy 
problem mo�na skutecznie rozwi�za�. Wymaga to jedynie 
odpowiedniego czasu i pieni�dzy. Nale�y t� opini� interpretowa� 
w nast�puj�cy sposób: je�eli przewidujemy wielokrotne badanie 
podobnego problemu, to warto popracowa� nad znalezieniem 
skutecznej, automatycznej metody detekcji interesuj�cych nas 
obiektów. Je�eli natomiast problem jest równocze�nie i trudny,  
i jednostkowy, to szkoda czasu na szukanie jego rozwi�zania, chyba 
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�e kryj� si� za tym albo du�e pieni�dze, albo potencjalnie wielkie 
odkrycie.  

Racjonalnym rozwi�zaniem takich trudnych i jednostkowych 
problemów jest r�czne ustalenie obiektów do analizy, nazywane 
niekiedy �artobliwie „trawieniem mysz�”. Chodzi o to, �e za pomoc� 
dowolnego programu graficznego potrzebne nam obiekty (na 
podstawie oryginalnego obrazu) rysujemy, u�ywaj�c komputerowej 
myszy. Niektórzy wol� wydrukowa� obraz, analizowane obiekty 
narysowa� na kalce i cało�� wprowadzi� do pami�ci komputera za 
pomoc� skanera. 

Czy takie post�powanie ma sens? Niew�tpliwie tak. Oszcz�dza 
bowiem czas, a system komputerowy mo�e za nas wykona� operacje 
najbardziej pracochłonne i trudne, czyli zrobi� odpowiednie pomiary, 
oraz przeprowadzi� analiz� wyników. 

Na tym ko�czymy przegl�d podstawowych narz�dzi do analizy 
obrazu. Jego celem było przede wszystkim pokazanie sposobu 
rozumowania, jaki kryje si� pod poszczególnymi przekształceniami. 
Dlatego te� mogli�my zrezygnowa� z formalnego zapisu matema-
tycznego oraz �cisłych definicji. W zamian, mamy nadziej�, udało si� 
przedstawi� te operacje w sposób przyst�pny i zrozumiały równie� dla 
tych, którzy nie lubi� nauk �cisłych. W powi�zaniu z dalsz� cz��ci�, 
przedstawiaj�c� przykłady rozwi�zywania konkretnych problemów, 
powinno to umo�liwi� szybkie podj�cie samodzielnej pracy z syste-
mami analizy obrazu przy rozwi�zywaniu mało i �rednio skompli-
kowanych zagadnie�. 
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Rozdział III 

Pomiary i analiza wyników 
 

 

 
S� trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa,  

cholerne kłamstwa i statystyka 

Benjamin Disraeli 
 
 
Wst�p 
 
Rozwój nowych materiałów, jaki nast�pił pod koniec XX wieku, 
stworzył zapotrzebowanie na ilo�ciowe badania mikrostruktury 
materiałów, znane pod hasłem metalografii ilo�ciowej lub bardziej 
ogólnym ilo�ciowej stereologii. Metody stereologiczne, w czasie 
dziesi�cioleci ich stosowania, udowodniły swoj� u�yteczno��, ale 
jednocze�nie okazały si� by� pracochłonne i czasochłonne. To z kolei 
zainicjowało badania maj�ce na celu zautomatyzowanie ilo�ciowego 
opisu mikrostruktury. Automatyzacja analizy mikrostruktury była 
jednak bardzo trudna do czasu nadej�cia ery komputerów osobistych, 
które sprawiły, �e zadanie to stało si� proste i niedrogie. Zastosowanie 
metod stereologicznych do analizy cyfrowo przetworzonych obrazów 
mikrostruktury jest prawie bezpo�rednie i obecnie jest wykonywane  
z dobrym skutkiem w wielu laboratoriach na całym �wiecie. 
 
 
Metody cyfrowe a obróbka r�czna 
 
Cyfrowa analiza obrazu jest wzgl�dnie nowym narz�dziem. Pierwsze 
komercyjne analizatory obrazu o du�ej mocy, takie jak Quantimet 720 
czy TAS pojawiły si� w latach siedemdziesi�tych. Maszyny te były 
jednak niezwykle drogie, koszt ich zakupu był porównywalny ze 
skaningowymi mikroskopami elektronowymi. Trzeba było czeka� do 
lat dziewi��dziesi�tych, kiedy to ogromny post�p w technologii 
komputerowej pozwolił na skonstruowanie wzgl�dnie taniego 
cyfrowego analizatora obrazu opartego na komputerze osobistym 
i odpowiedniego oprogramowania. Pomimo tak ogromnego post�pu 
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i zastosowania przyjaznego dla u�ytkownika oprogramowania, 
wykorzystuj�cego ikony, narz�dzia do analizy obrazu s� wpro-
wadzane stosunkowo wolno. Obserwuje si� zjawisko, �e liczne 
z obecnie zainstalowanych systemów nie s� wła�ciwie i w pełni 
wykorzystywane. Wielu ludzi obawia si� u�ycia skomputeryzowa-
nych narz�dzi twierdz�c, �e maszyny nigdy nie przeprowadz� tak 
dobrych i dokładnych analiz jak do�wiadczony metaloznawca. 
Głównymi przyczynami ich zastrze�e� s�: 

• konieczno�� nauczenia si� tego jak działa nowy, zło�ony sprz�t 
i oprogramowanie, 

• trudno�� w przygotowaniu odpowiednich automatycznych proce-
dur dla nietypowych zada� badawczych, co wymaga do�wiadczenia 
lub zwykle kosztownej pomocy specjalisty z tego zakresu, 

• konieczno�� u�ycia próbek o najwy�szej jako�ci, celem otrzymania 
odwzorowania cyfrowego, co cz�sto wymaga modernizacji labo-
ratorium przygotowania próbek i dodatkowych nakładów finanso-
wych, porównywalnych z kosztami sprz�tu do analizy obrazu. 

Pomimo tych obaw, automatyczna analiza obrazu jest coraz cz��ciej 
wymagana jako warunek wst�pny przy kontroli jako�ci materiałów. 
Po�ród czynników wymuszaj�cych zastosowanie narz�dzi cyfrowych 
w praktyce laboratoryjnej nale�y wyró�ni� nast�puj�ce: 

• znaczny wzrost obiektywno�ci uzyskanych wyników i ni�sze 
prawdopodobie�stwo wyst�pienia bł�dów, 

• prawie całkowita powtarzalno�� zastosowanych metod (zwłaszcza 
w przepadku, kiedy u�ywane jest to samo oprogramowanie) 
i bardzo dobra powtarzalno�� uzyskanych wyników, 

• du�a szybko�� analizy, co mo�e by� decyduj�ce, na przykład 
w przemy�le odlewniczym, kiedy analizy kontrolne mikrostruktury 
powinny by� zrobione przed ko�cowym odlewaniem, 

• niskie koszty całego procesu, w przypadku gdy jest on u�ywany do 
codziennych, rutynowych analiz (nale�y zaznaczy�, �e system do 
analizy obrazu mo�e by� u�ywany nie tyko do ilo�ciowej oceny 
mikrostruktury, ale równie� do ró�nych celów dokumentacyjnych). 

Komputerowa analiza obrazów ma zarówno zalety, jaki i wady 
w zestawieniu z analiz� wykonywan� przez człowieka. Porównanie 
takie, dokonane na podstawie długoletnich do�wiadcze� w zastoso-
waniu wspomaganej komputerowo analizy obrazu w metalografii, 
zostało przedstawione w tabeli 1. Prze�ledzenie danych zawartych  
w tej tabeli prowadzi do wniosków, �e obrazowanie cyfrowe i doko-

Zjawisko niech�ci 
do nowych 
narz�dzi jest 
typowym 
zachowaniem 
ludzi, którzy 
czuj� si� 
zagro�eni ich 
wprowadzeniem. 
Zwykle uczucie 
to mija po 
lepszym 
poznaniu nowej 
metody – ma 
temu słu�y� te� 
niniejsza ksi��ka 
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nywane na jego podstawie analizy, s� bez w�tpienia najlepszym 
rozwi�zaniem w przypadkach, gdy: 

• laboratorium gwarantuje przygotowanie próbek o bardzo dobrej 
jako�ci, 

• w prowadzonych badaniach dominuje cz�sta, rutynowa analiza, 

• istotny czynnik stanowi wysoka powtarzalno�� wyników i du�a 
szybko�� analiz.  

 
Tabela 1. Porównanie wybranych wła�ciwo�ci ludzkiego i komputerowego  

sposobu widzenia, które s� stosowane w metalografii 

Analizowana cecha lub 
wła�ciwo�� 

Tradycyjna analiza wykorzy-
stuj�ca ludzki system wzroku 

Analiza obrazu wspomagana kom-
puterowo 

zm�czenie po przedłu-
�onej pracy bardzo czuła niewra�liwa 

wra�liwo�� na iluzj� 
(widzimy to, co chcemy 

zobaczy�) 
bardzo czuła niewra�liwa 

wymagana jako�� obrazu 
�rednia jako�� mo�e by� 

akceptowana przy analizie 
ilo�ciowej 

obrazy do automatycznej analizy 
obrazu musz� odpowiada� standar-

dom o najwy�szej jako�ci 

powtarzalno�� wyników niska 
pełna powtarzalno�� analizy auto-
matycznej; wysoka powtarzalno��  

w analizie półautomatycznej 

odtwarzalno�� wyników niska pełna odtwarzalno�� 

jako�ciowa ocena 
mikrostruktury mo�e by� bardzo dobra słaba i trudna do  

zautomatyzowania 

ilo�ciowa analiza 
mikrostruktury 

czasochłonna, niektóre 
parametry nie mog� by� 

wyznaczone 
mo�e by� bardzo dobra 

koszty analizy 

wzgl�dnie niskie przy analizie 
pojedynczych próbek, szybko 
wzrastaj� wraz ze wzrostem 

liczby próbek 

wysokie przy analizie pojedynczych 
próbek, znacznie spadaj� przy 
masowej, rutynowej analizie 

szybko�� analizy mała, zwłaszcza w analizie 
ilo�ciowej 

mo�e by� bardzo du�a, a� do  
analizy bezpo�redniej 

do�wiadczenie operatora silnie wpływa na wyniki 
pomijalne/nieistotne w rutynowych 
zadaniach, bardzo wa�ne w przy-

padku wdra�ania systemu 



 

 

 

 

 

 

 
Pomiary i analiza wyników 

 

 

116

Powy�sza lista ujmuje uwarunkowania w laboratoriach przemysło-
wych i z tego powodu narz�dzia analizy obrazu s� wprowadzane do 
u�ycia ich w coraz wi�kszej liczbie. W konsekwencji, wzrasta liczba 
podr�czników na temat analizy, a niektóre ich metody ulegaj� standa-
ryzacji. Dost�pna literatura dostarcza wzgl�dnie dokładnej wiedzy, ale 
u�ytkownik cz�sto potrzebuje natychmiastowych odpowiedzi na nie-
które pytania, które pojawiaj� si� w codziennej praktyce. Dalsza cz��� 
tego rozdziału jest przedstawiona w taki sposób, �eby umo�liwi� zna-
lezienie w szybki sposób rozwi�za� wi�kszo�ci powszechnie wyst�-
puj�cych problemów. Du�o wysiłku wło�ono, �eby przygotowa� ten 
tekst w sposób łatwy do zrozumienia, jednak�e pewne informacje 
znajduj�ce si� w innych rozdziałach mog� okaza� si� potrzebne dla 
zrozumienia bardziej zło�onych zagadnie�.  
 
 
Przygotowanie próbek i akwizycja obrazów 
 

 

Rys. 3.1. Mikrostruktura stopu Cu-Zn-Pb z ró�norodnymi defektami, 
trudnymi do wyeliminowania w sposób automatyczny 

Je�eli pocz�tkowe zdj�cia s� słabej jako�ci, mo�emy nie by� w stanie 
otrzyma� satysfakcjonuj�cych rezultatów, nawet je�eli zastosowano 
najlepsz� ich obróbk� cyfrow�. Problem odpowiedniej jako�ci zdj�� 
jest bardzo zło�ony z powodu licznych czynników maj�cych wpływ 
na ich akwizycj�. Dlatego zaczynamy od krótkiego przypomnienia 
odno�nie do próbek i aparatury przygotowuj�cej próbki do tak wa�nej 
procedury jak akwizycja obrazów. Bardziej szczegółow� analiz� tego 
zagadnienia mo�na znale�� w rozdziale po�wi�conym akwizycji 
obrazów (rozdział V). 

Na rynku brakuje 
jednak pozycji w 
stylu poradnika 
opisuj�cego „jak 
to si� robi” 
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Szczególna uwaga jest potrzebna, gdy przekrój materiału do automa-
tycznej detekcji jest przygotowany poprzez polerowanie. Niestety, 
liczba ró�nych czynników, które powinny by� wzi�te pod uwag� pod-
czas przygotowywania próbek jest tak du�a, �e: „ka�de laboratorium 
powinno rozwin�� własn� procedur� przygotowania próbek zgodn� 
z koniecznym wysokim standardem”. Jest to zadziwiaj�ce dla ludzi 
z małym do�wiadczeniem w analizie obrazu, �e ogólnie jako�� próbek 
do automatycznej analizy musi by� znacz�co wy�sza ni� w przypadku 
klasycznej analizy prowadzonej przez człowieka. 

  

Rys. 3.2. Obrazy mikrostruktur w skali szaro�ci (z lewej) i binarna reprezen-
tacja wybranych elementów (z prawej) w kompozycie o osnowie tytanowej 
wzmocnionej włóknami SiC: a) �redniej jako�ci próbka – detekcja rdzenia 

włókna, b) �redniej jako�ci próbka – detekcja całych przekrojów włókien i c) 
wysokiej jako�ci próbka z nie wykrytym rdzeniem włókna przy 

automatycznej analizie 

Konkuruj�ce ze 
sob� firmy Stru-

ers i Buehler 
opracowały wła-

sne zalecenia, 
dotycz�ce proce-
dur przygotowa-

nia polerowanych 
próbek. Zalece-

nia te dotycz� 
znakomitych 

wi�kszo�ci bada-
nych materiałów i 

s� dost�pne w 
wersji ksi��kowej
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Pewne artefakty, które mog� by� łatwo zaniedbane przez do�wiadczo-
nego badacza, s� wyj�tkowo trudne do usuni�cia na drodze automa-
tycznej analizy obrazu (rys. 3.1).  

Nale�y pami�ta�, �e najwa�niejszym czynnikiem podczas przygoto-
wania próbek jest cel naszej analizy. Jak pokazano na rys. 3.2 obraz 
bardzo dobry do r�cznej analizy jest nie zawsze najlepszy do metody 
automatycznej. �redniej jako�ci obraz zawieraj�cy rysy jest 
wystarczaj�cy (z powodu dobrego kontrastu pomi�dzy ró�nymi 
fazami) do pełnej automatycznej detekcji rdzenia włókien SiC 
(rys. 3.2a), tak samo jak i pełnego przekroju włókna (rys. 3.2b). 
Najlepsza jako�� zdj�cia z usuni�tymi wszystkimi rysami wydaje si� 
idealna dla obserwatora, który ci�gle mo�e rozró�ni� rdze� włókna od 
całego włókna (rys. 3.2c, lewa strona). Niestety, u�ycie w pełni 
automatycznych metod, mo�e poprawnie wykrywa� tylko pełne 
przekroje włókien SiC (rys. 3.2c, prawa strona). Ten przykład bardzo 
dobrze ilustruje jak subtelnym problemom musimy stawia� czoło, 
kiedy stosujemy metody analizy obrazu. 

Podobny problem zwi�zany jest z przygotowaniem próbki przez tra-
wienie po polerowaniu. Jest to szczególnie widoczne, kiedy chcemy 
ujawni� granice ziaren. Nawet je�eli pocz�tkowe zdj�cie wydaje si� 
wyra�ne i proste do analizy (patrz rys. 3.3a) automatyczna detekcja 
mo�e pomin�� cz��� granic ziaren lub doda� kilka granic nieistniej�-
cych (rys 3.3b, c i d). Ilustracj� tego mo�e by� przykład z u�yciem 
trzech ró�nych algorytmów detekcji do wykonania cyfrowych zdj�� 
prezentowanych na rys. 3.3. Pierwszy algorytm (rys. 3.3b) bazował na 
kombinacji trzech dobrze znanych filtrów detekcji kraw�dzi nazywa-
nych Sobel, Prewitt i Roberts. Ko�cowa obróbka obrazu prowadzi do 
ujawnienia równych i ci�głych linii granic ziaren na drodze detekcji 
kraw�dzi. Drugi algorytm (rys. 3.3c) bazował na detekcji lokalnych 
minimów znanych pod nazw� „black top hat”. Rzeczywi�cie granice 
ziaren s� widoczne jako lokalnie najczarniejsze obiekty w zdj�ciu 
i dlatego algorytm jest do�� dobry jako metoda detekcji, a ponadto jest 
niewra�liwy na lokalne zmiany w jasno�ci obrazu. Trzeci algorytm 
(rys. 3.3d) u�ywa jako filtru laplasjanu. Innymi słowy granice ziaren 
s� wykrywane jako obszary o najwy�szym lokalnym kontra�cie na 
obrazie.  

Nie ma potrzeby wykonywania �adnych gł�bszych analiz tych proce-
dur w tym miejscu. Chcemy na tym etapie podkre�li� jedynie, �e wy-
st�powa� mo�e wiele małych bł�dów detekcji, które towarzysz� ka�-
dej metodzie (niektóre zgubione lub dodane linie granic ziaren s� za-
znaczone na obrazie przez czarne strzałki na rys. 3.3). Konsekwencj� 
tych bł�dów jest widoczne rozproszenie wyników pomiarów 
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Rys. 3.3. Obraz ziaren w skali szaro�ci (a) w austenitycznej stali nierdzewnej 
i binarne obrazy ziaren, uzyskane w wyniku zastosowania ró�nych 

algorytmów: detekcji kraw�dzi (b), detekcji minimów lokalnych (c) i detekcji 
metod� laplasjanu (d). Czarne strzałki pokazuj� miejsca braku b�d� 

dodatkowych linii granic ziaren 

wykonanych przy u�yciu ró�nych algorytmów. Jednak�e nale�y 
zwróci� uwag�, �e komputerowe techniki dostarczaj� jednoznacznych 
i powtarzalnych wyników automatycznie i 100 razy szybciej ni� 
obliczenia r�czne. Je�eli we�miemy pod uwag� wyniki zastosowania 
r�cznych metod do tych samych struktur, otrzymamy podobne 
warto�ci i rozrzuty (w zakresie około 10%), a klasyfikacja struktury 
w przypadku metod r�cznych jest poddana wpływowi czynników 
subiektywnych. 
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Wi�kszo�� zdj�� mikrostruktur u�ytych dla ilo�ciowej analizy obrazu 
w kontroli jako�ci była w przeszło�ci otrzymywana przy u�yciu 
mikroskopu i operator stawiał czoło problemowi jak optymalnie 
dobra� rozdzielczo�� kamery dla zapisywanego obrazu. W starszych 
systemach dominowały maski kwadratowe o wymiarach 256x256, 
512x512 lub 1024x1024 piksele. Obecnie proste kamery CCD oferuj� 
rozdzielczo�ci 640x480 lub 768x576 pikseli. Mo�e si� to wydawa� 
niewystarczaj�ce, zwłaszcza je�eli we�miemy pod uwag� kamery 
cyfrowe dla mikroskopów, które oferuj� niezwykle wysok� rozdziel-
czo�� (dla przykładu 3840x3072 w przypadku Nicon DXM 1200). 
Problem prawidłowego doboru rozdzielczo�ci jest obecny ka�dego 
dnia w praktyce laboratoryjnej i dlatego przedyskutujemy go bardziej 
szczegółowo. 

Zacznijmy od zdolno�ci rozdzielczej obiektywu. Jest ona definiowana 
jako najbli�szy dystans pomi�dzy dwoma punktami, które mog� by� 
ci�gle rozró�nialne jako oddzielne. Wydaje si� to naturalne, �e obraz 
powinien by� digitalizowany z rozdzielczo�ci� (rozmiar piksela) tak� 
sam� co do rz�du wielko�ci jak zdolno�� rozdzielcza. W przypadku 
znacz�co wi�kszych pikseli cz��� rozpoznawanych przez mikroskop 
informacji b�dzie stracona. Z kolei bardzo małe piksele b�d� tworzyły 
obraz z „pustym powi�kszeniem” (efekt podobny do obrazów skano-
wanych z interpolowan� wysok� rozdzielczo�ci�). Takie zdj�cie 
zajmuje niepotrzebnie du�o pami�ci i zawiera nie wi�cej szczegółów 
ni� zdj�cie wykonane z optymaln� rozdzielczo�ci�. 

Tabela 2. Zdolno�� rozdzielcza obiektywu i teoretyczny rozmiar pojedynczego piksela 
w elementach CCD (dane dla obiektywów Nikon CF160; obiektywy produkowane przez innych 

producentów mog� wykazywa� troch� inne warto�ci) 

Powi�kszenie 
obiektywu 

Apertura 
liczbowa 

Zdolno�� 
rozdzielcza 
obiektywu 

Teoretyczny 
rozmiar pojedyn-

czej komórki 
CCD (piksel) 

Liczba pikseli 
na �rednicy 22 

mm 

Liczba pikseli 
na przek�tnej 

½” 

  µm µm   

5X 0,15 2,23 11,2 1964 1134 

10X 0,30 1,12 11,2 1964 1134 

20X 0,45 0,75 14,9 1476 852 

50X 0,80 0,42 21,0 1068 605 

100X 0,90 0,37 37,2 1048 341 

150X 1,25 0,27 40,3 546 315 

100X olej 1,40 0,24 24,0 917 529 
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Zdolno�� rozdzielcza �wietlnego obiektywu mo�e by� wyra�ona jako: 

NA
d

λ61,0
=  

 

gdzie λ jest długo�ci� fali �wiatła u�ytego do obserwacji (zazwyczaj 
około 0,55µm), za� NA – numeryczn� apertur� obiektywu. Na 
podstawie znanej zdolno�ci rozdzielczej obiektywu mo�emy okre�li� 
optymaln� rozdzielczo�� kamery. 

Bior�c pod uwag�, �e pole widzenia (ang. field of view – FOV) we 
współczesnych mikroskopach ma wymiar 22 mm mo�emy łatwo 
oceni� teoretyczn� liczb� pikseli przypadaj�cych na �rednic� FOV 
(tabela 2). Podobnie mo�emy obliczy� niezb�dn� rozdzielczo�� 
typowej kamery z elementem CCD o rozmiarze przek�tnej ½". Je�li 
we�miemy pod rozwag� obraz o niskim rozmiarze, 640X480 pikseli, 
otrzymamy około 16µm na piksel. Porównuj�c t� warto�ci z danymi 
z tabeli 2 (czwarta kolumna) widzimy, �e jest to wystarczaj�ce dla 
obiektywu o powi�kszeniu 50X lub wy�szym. 

Elementy CCD składaj� si� z pikseli tworz�cych kwadratow� siatk�, 
jak pokazano na rys. 3.4. Jasno wida�, �e liczba pikseli wzdłu� 
przek�tnej (zaznaczonych kolorem szarym) jest równa liczbie pikseli 
dłu�szej strony obrazu. Dlatego liczba pikseli wzdłu� przek�tnej 
definiuje niezb�dn� rozdzielczo�� elementu CCD. Odpowiednia liczba 
pikseli przy małym powi�kszeniu jest znacz�co wy�sza, jednak nale�y 
pami�ta� o dwóch czynnikach: 

 

 

Rys. 3.4. Siatka kwadratowa z pikselami wypełnionymi na szaro wzdłu� 
przek�tnej. Opis w  tek�cie 
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• cz�sto obiektywy o małym powi�kszeniu maj� ni�sz� apertur� ni� 
ta podana w tabeli 2 konsekwencj� czego b�dzie, �e konieczna 
liczba pikseli b�dzie w pewnym sensie ni�sza, 

• zwykle, aby poprawi� gł�bi� ostro�ci, obserwacje mikroskopowe 
prowadzone s� z cz��ciowo zamkni�t� przesłon�, co obni�a zdol-
no�� rozdzielcz�. 

Podsumowuj�c, je�li zwykła kamera CCD u�ywana jest bez �adnych 
dodatkowych elementów optycznych, rozdzielczo�� 640X480 lub 
lepsza, 800X600 pikseli wydaje si� by� dopuszczalna. Jakkolwiek, 
element CCD o rozmiarze ½" jest wła�ciwie prostok�tem o wymia-
rach 10,16X7,62 mm, co daje tylko 20% 22 mm �rednicy FOV (patrz 
rys. 3.5). 

 

Rys. 3.5. Porównanie okr�głego obszaru widzianego mikroskopu dwuokula-
rowego i prostok�tnych obrazów przechwyconych kamer� cyfrow�  
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Mo�liwe jest zamontowanie dodatkowego elementu optycznego 
pomi�dzy kamer� i mikroskopem (zwykle o powi�kszeniu 0,4-0,7x), 
co umo�liwia zapis prostok�tnej powierzchni wpisanej w FOV 
(rys. 3.5.). Je�li u�yjemy urz�dzenia o rozdzielczo�ci 1600x1200 
pikseli to b�dzie ona dostateczna do rejestracji pełnej informacji 
zbieranej przez obiektyw. U�ycie mniejszej rozdzielczo�ci wi��e si� 
z utrat� pewnych informacji. W przypadku bardzo odpowiedzialnych 
obserwacji, lub je�li obraz b�dzie reprodukowany w du�ym formacie 
(A4 lub wi�kszy) mo�liwe jest u�ycie wi�kszej rozdzielczo�ci kame-
ry, 1,5 raza wi�kszej ni� omawiana tutaj. Dalszy wzrost rozdzielczo�ci 
obrazu nie poprawi jego jako�ci w dostrzegalny sposób, ale b�dzie 
prowadził do niepotrzebnego zwi�kszenia rozmiarów pami�ci po-
trzebnej do zapisu obrazu. 

 

Rys. 3.6. Ten sam obraz zapisany w zmniejszaj�cej si� rozdzielczo�ci. 
Wielko�ci obrazu w pikselach wynosz� kolejno: a) 560x560, b) 280x280,  

c) 140x140, d) 70x70 

Omawiane tu za-
gadnienia s� 

cz�sto pomijane, 
podczas gdy 

wielu u�ytkowni-
ków sprz�tu cy-

frowego nie zdaje 
sobie sprawy z 
jego specyfiki. 
Przykładowo, 

maj�c drukark� 
laserow� o roz-

dzielczo�ci 1200 
dpi i chc�c uzy-

ska� 64 odcienie 
szaro�ci mo�emy 
drukowa� obrazy 
o rozdzielczo�ci 

tylko 150 dpi (dpi 
– ang. dots per 

inch – liczba 
punktów na cal)
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Podsumowuj�c, kiedy przygotowujemy obrazy do automatycznej 
analizy ilo�ciowej nale�y pami�ta�, �e zarówno za du�a, jak za mała 
rozdzielczo�� mo�e pogarsza� rezultat naszej analizy (porównaj 
rys. 3.6). 

Na rys. 3.6a pokazuje przykład przepróbkowania obrazu, tj. sytuacji, 
gdy jego rozdzielczo�� jest za wysoka. Wszystkie detale dostrzegalne 
na tym rysunku s� równie� widoczne na rys. 3.6b, który reprezentuje 
optymaln� rozdzielczo��. Je�li jest analizowana mikrostruktura 
z rys 3.6a łatwo mo�na uzyska� bł�dne rezultaty poniewa� cyfrowe 
filtry cz�sto bior� pod uwag� pierwotnie s�siedztwo pikseli. Pewne 
cechy na próbkowanym obrazie mog� by� zbyt du�e (lub zbyt grube 
jak w przypadku granic ziaren) dla prawidłowej detekcji. Niedosza-
cowany obraz (rys. 3.6c) wygl�da jak nieostry. Jednak�e, wi�kszo�� 
cech jest ci�gle wykrywalna. Przykład ten dowodzi, �e zwykle mamy 
pewien margines rozdzielczo�ci, pozwalaj�cy na wła�ciw� detekcj�. 
Dalsze zmniejszanie rozdzielczo�ci (rys. 3.6d) obrazów sprawia, 
oczywi�cie, �e nie s� one odpowiednie do automatycznej analizy. 

 

Rys. 3.7. Cz�stki cementytu w mikrostrukturze stali AISI W2. Obraz 
widocznych cz�stek w mikrostrukturze w skali szaro�ci (z lewej)  

i binarny (z prawej) 

Je�li analizowany jest układ odizolowanych cz�stek (rys. 3.7), to 
powinni�my u�y� troch� innych reguł dla wła�ciwej rozdzielczo�ci 
obrazu. Górna granica jest taka sama jak w poprzednim przypadku, tj. 
nadmierna rozdzielczo�� obrazu prowadzi� mo�e do detekcji 
artefaktów.  
 

Aparaty cyfrowe 
zapisuj� obraz 
zwykle w 
rozdzielczo�ci 72 
dpi (tak� zwykle 
maj� monitory 
komputerowe). 
Nie ma to jednak 
�ADNEGO 
wpływu na 
wielko�� obrazu, 
któr� podajemy w 
pikselach, np. 
1200x1600 
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Tabela 3. Wskazówki pomocne do okre�lania odpowiednich powi�ksze�, wybrane  
dla pomiarów cyfrowych 

 

Przykładowa 
struktura Analizowana cecha Proponowane kryteria 

doboru powi�kszenia 
Sugerowane kryteria 

drugorz�dne 

stale austenityczne, 
materiał 

jednofazowy 

ziarna wypełniaj�ce 
przestrze� 

obszar obrazu równy 
jest w przybli�eniu 
200x (�redni obszar 

przekroju ziarna) 

100-300 ziaren w 
pojedynczym polu 

widzenia 

grafit w �eliwie 

kształt i/lub rozmiar 
rozmieszczenie 

rozproszonych cz�stek, 
w przybli�eniu 10-15% 

cz��ci obszaru 

�rednia �rednica lub 
długo�� cz�stki równa 
5-10% przek�tnej pola 

widzenia 

w przybli�eniu 100 
cz�stek widocznych w 

pojedynczym polu 
widzenia 

w�gliki w stali 
narz�dziowej 

rozkład wielko�ci 
małych rozproszonych 

cz�stek 

�rednia powierzchnia 
wtr�ce� równa co 

najmniej 25 pikseli 

widocznych 
przynajmniej 50 ziaren 

byłego austenitu  
(w celu utrwalenia 

rozmieszczenia 
przestrzennego) 

stale ferrytyczno-
perlityczne 

mieszanina dwóch 
składników 

�rednie powi�kszenie 
optymalne dla obu 

składników 

powi�kszenie optymalne 
dla analizy składnika 
bardziej istotne dla 

dalszej analizy 

pory w spiekach, 
wtr�cenia 

niemetaliczne 
pory i wtr�cenia  

utrwalenie 
rozmieszczenia 
przestrzennego 

analizowanej cechy 

struktury lamelarne, 
jak perlit 

przestrze� mi�dzy 
cz�stkami, długo�� 

lameli 

�rednia szeroko�� 
analizowanej cechy 

nie powinna by� 
mniejsza ni� 3-5 

pikseli 

mo�liwo�� uzyskania 
wizualnie dobrej 
detekcji lameli 

struktury 
eutektyczne 

kształt i rozmiar 
komórek eutektycznych 

�rednia powierzchnia 
odizolowanych 
eutektycznych 

regionów równa nie 
mniej ni� 25 pikseli 

widoczne nie mniej ni� 
50 komórek eutekty-
cznych (w przypadku 

siatki) 
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Jednak najni�sza rozdzielczo�� zale�y od wielko�ci i kształtu analizo-
wanych cz�stek. Po pierwsze, rozdzielczo�� powinna by� wystarcza-
j�ca do wykrycia wszystkich ��danych obiektów i poprawnego 
policzenia cz�stek. Po drugie, je�li chcemy analizowa� wła�ciwo�ci 
geometryczne cz�stek (rozmiar, powierzchni� i kształt) absolutnym 
minimum wydaje si� by� analizowanie cz�stek o obszarze wi�kszym 
ni� 10 (lub lepiej 16, co jest odpowiednikiem kwadratu o 4x4 piksele) 
pikseli. Bior�c pod uwag� mniejsze cz�stki prowadzi to do całkiem 
powa�nego bł�du w kwantyfikacji ich geometrii. Problem ten zostanie 
dokładnie omawiany w dalszej cz��ci tego rozdziału. 

 

Rys. 3.8. Kalibrowanie obrazu. Opis w  tek�cie 

Podsumowuj�c, wła�ciwy wybór powi�kszenia obiektywu i roz-
dzielczo�ci kamery nie jest prosty i bezpo�redni. W przypadku 
obrazów cyfrowych nie mamy wła�ciwie sztywnego i precyzyjnie 
zdefiniowanego powi�kszenia. Ten sam obraz mo�e by� wydru-
kowany w rozmiarze znaczka pocztowego, wy�wietlony na ekranie 
13” laptopa lub 21” monitora CRT równie dobrze jak wy�wietlony na 
�cianie przy u�yciu projektora multimedialnego. W ka�dym 
przypadku ko�cowe powi�kszenie b�dzie zupełnie inne, ale ilo�� 
informacji pozostanie niezmienna. Dlatego zamiast powi�kszenia, 
obrazy cyfrowe charakteryzuje ich rozmiar w pikselach (na przykład 
800x600) i rozdzielczo�� (na przykład, 0,8 µm/piksel). Dokładna war-
to�� rozdzielczo�ci (je�li nie jest znana) mo�e by� liczona bazuj�c na 
markerze znanej długo�ci, jak pokazano na rys. 3.8. Czarny segment 
pokrywa 0,1 mm skali, która ma 420 pikseli długo�ci na tym obrazie. 
Daje nam to rozdzielczo�� 0,238 µm/piksel. T� sam� rozdzielczo�� 
otrzymamy, je�li policzymy cały obrazek: horyzontalny rozmiar 
wynosi 800 pikseli i wymiar ten odpowiada 0,19 mm skali. 

W wielu przypadkach powi�kszenie mikroskopu liczone jest jako 
iloczyn powi�kszenia obiektywu i okularu (zwykle 10x). Dlatego je�li 
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rekomendowane jest powi�kszenie 100x, u�ywamy obiektywów 
o powi�kszeniu 10x. 

Odpowiedni rozmiar obrazu (w pikselach) mo�e by� okre�lony, je�li 
we�mie si� pod uwag� wszystkie wcze�niejsze wskazówki, a szcze-
gólnie dane z tabeli 2. Czasami jest to konieczne by wybra� wła�ciwe 
powi�kszenie bez �adnych wcze�niejszych wskazówek i do�wiadcze�. 
W tej kwestii mo�na skorzysta� z sugestii, bazuj�c na praktycznych 
do�wiadczeniach podsumowanych w tabeli 3. 
 
 
Przekształcenia konieczne do ilo�ciowej analizy obrazu 
 
Przekształcenia obrazu, generalnie znajduj� si� poza zakresem tego 
rozdziału. Dlatego zostały tu umieszczone tylko bardzo podstawowe 
uwagi. Czytelnik powinien zajrze� do rozdziału II dla uzyskania 
bardziej szczegółowych informacji. Jednak�e mo�na okre�li� kilka 
bardzo ogólnych zasad i wskazówek co pozwoli optymalizowa� 
algorytmy przetwarzania obrazu z punktu widzenia dalszej 
kwantyfikacji. 

 

Rys. 3.9. Mikrostruktury stali nierdzewnej obserwowane przy u�yciu ró�nych 
technik mikroskopii optycznej: a) pole jasne, b) pole ciemne i c) DIC (reje-

stracja cyfrowa). Detekcja granic ziaren za pomoc� prostej binaryzacji 
pokazana jest po prawej stronie jako czarne (a i c) oraz białe (b) linie. 

Zauwa�, �e obserwacja w DIC (rejestracja cyfrowa) prowadzi  
do słabszej detekcji 
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Rys. 3.10. Detekcja ró�nych faz w stopie Fe-Si: a) obraz elektronów 
wtórnych, b) rozmieszczenie Si, c) rozmieszczenie Mg, d) rozmieszczenie Ca  
i e) rozmieszczenie faz. Obrazy b), c) i d)  w celu lepszej wizualizacji maj� 

zniekształcony rozkład poziomu szaro�ci w porównaniu z oryginałem 

 Po pierwsze, u�yty algorytm powinien by� mo�liwie krótki: mniej 
kroków przetwarzania w algorytmie, mniejsze prawdopodobie�stwo 
bł�dów analizy. Optymalnym rozwi�zaniem jest prosta binaryzacja 
obrazu, jak w przykładzie pokazanym na rys. 3.7. Oczywi�cie ten 
idealny przypadek w rzeczywisto�ci jest osi�galny relatywnie rzadko. 
Jest du�o metod pozwalaj�cych zredukowa� konieczne przekształ-
cenia. Po�ród nich rozwa�y� nale�y nast�puj�ce: 
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• trawienie selektywne, tj. trawienie zorientowane w kierunku uwy-
datnienia wybranej fazy (dobrze znanym przykładem jest u�ycie 
alkalicznego pikrynianu sodu dla ujawnienia cementytu w stali), 

• zastosowanie �wiatła spolaryzowanego lub kontrastu fazowego 
w optycznym mikroskopie �wietlnym. Zauwa�my, �e te metody 
ograniczaj� si� tylko do faz „czułych” na te techniki obserwa-
cyjne. Zaskakuj�cy jest fakt, �e obserwacje z u�yciem DIC (ang. 
differential interference contrast -ró�nicowy kontrast interferen-
cyjny, znany jako kontrast Nomarskiego) daj� bardzo dobrze 
wygl�daj�ce i imponuj�ce obrazy, ze szkod� w postaci przełado-
wania mnóstwem drobnych szczegółów nieodpowiednich do 
cyfrowego przetwarzania (rys. 3.9), 

• zastosowanie ró�nych sygnałów w skaningowym mikroskopie 
elektronowym na przykład elektronów wstecznie rozproszonych  
i elektronów wtórnych. Je�li aparatura na to pozwala, równie� 
analiza składu chemicznego mo�e by� u�yta do tworzenia szeregu 
obrazów oferuj�cych informacje o interesuj�cych nas cechach. 
Wła�ciwe u�ycie tych informacji mo�e prowadzi� do rozró�nienia 
ró�nych faz nie dost�pnego poprzez u�ycie innych narz�dzi 
(rys. 3.10). 

Po drugie, powinni�my skupia� si� na ko�cowym wyniku 
przetwarzania, tj. wła�ciwej detekcji faz lub rozpatrywanych składni-
ków struktury. Wiele po�rednich kroków w tej analizie mo�e 
wygl�da� na bł�dne. Na przykład, wprowadzenie nieostro�ci obrazu 
robi wra�enie gubienia wszystkich wła�ciwych danych, co nie jest 
koniecznie prawd� (porównaj rys. 3.11). Zwi�kszaj�c kontrast obrazu 
pocz�tkowego otrzymujemy obraz, który jest przez nasz postrzegany 
jako „lepszej jako�ci”, jednak tylko pozornie, gdy� filtry wyostrzaj�ce 
wprowadzaj� szum, dodatkowe warto�ci do obrazu, które mog�  
w istotny sposób zakłóci� pó�niejsz� prawidłow� detekcj� obiektów.  

Na koniec, powinni�my pami�ta�, �e niektóre obrazy s� naprawd� 
nieodpowiednie dla automatycznej analizy (porównaj rys. 3.12). 
Jednak�e, nawet tak trudne przypadki mog� by� analizowane przy 
u�yciu interaktywnych narz�dzi, które znajduj� si� w ka�dym 
programie do analizy obrazu. Pomiary półautomatyczne nadal 
przyspieszaj� analiz� w porównaniu z pomiarami przeprowadzanymi 
tradycyjn�, metod� manualn�.  

Mo�na wyró�ni� 
dwie podsta-

wowe strategie 
działania: mody-
fikowanie metod 

otrzymywania 
wyj�ciowych ob-
razów tak, �eby 
pó�niejsza ob-
róbka była jak 

najprostsza oraz 
ograniczanie si� 
do poprawnych 

obrazów, których 
analiza wymaga 

bardzo zło�onych 
algorytmów. Jak 
wszystko na tym 
�wiecie, ka�da z 

wymienionych 
strategii ma 

swoje zalety i 
wady. W prak-

tyce najcz��ciej 
mamy jakie� 

rozwi�zania po-
�rednie 
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Rys. 3. 11.Detekcja zgrupowa� perlitu w stali w�glowej: a) obraz wyj�ciowy 
o �redniej jako�ci, b) binaryzacja obrazu wyj�ciowego prowadz�ca do 
powstania licznych artefaktów, c) obraz wyj�ciowy po rozmyciu, d) 

binaryzacja rozmytego obrazu prowadz�ca do idealnej detekcji 

 

 

Rys. 3.12. Obraz struktury martenzytycznej nie nadaj�cej si�  
do automatycznej detekcji 
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Pomiary cyfrowe  
 

Pomiar cyfrowy jest j�drem ilo�ciowej analizy obrazu. Jak ju� 
wcze�niej wspomniano, wiele obrazów jest wykonanych cyfrowo. 
Szczegółowy opis algorytmów u�ytych w pomiarze cyfrowym mo�na 
znale�� w podr�cznikach o przetwarzaniu i analizie obrazu. Na 
szcz��cie, gł�boka wiedza o konstrukcji tych algorytmów nie jest 
konieczna do rozwi�zania praktycznych problemów. Dlatego te�, 
b�dziemy si� koncentrowa�, tylko na podstawowych wła�ciwo�ciach 
pomiaru cyfrowego. 

Zliczanie ró�nych obiektów jest jednym z wielu naturalnych, prostych 
zada�. W cyfrowym zapisie obrazu przeprowadzenie zliczania 
wymaga zdefiniowania reguły ł�czno�ci. Wyró�nia si� dwie podsta-
wowe przypadki: 

• 4 poł�czone piksele (ka�dy piksel ma 4 s�siadów, jak czarny 
piksel na rys. 3.13a) i 

• 8 poł�czonych pikseli (ka�dy piksel ma 8 s�siadów, jak czarny 
piksel na rys. 3.13b) 

 

Rys. 3.13. Efekt zasady spójno�ci na wynikowym obrazie  
detekcji. Opis w tek�cie 

Pojedynczy obiekt na obrazie jest rozpoznawany jako spójny zespół 
pikseli daj�cych mo�liwo�� poł�czenia. Innymi słowy, ka�dy obiekt 
składa si� z wszystkich pikseli rozmieszczonych tak, jak droga 
pozwalaj�ca porusza� si� od dowolnego piksela obiektu do innego 
piksela obiektu poprzez piksele tworz�ce dany obiekt, z zachowaniem 
reguły ł�czno�ci. Je�eli chcemy zliczy� wzgl�dnie du�e cz�stki, lepiej 
b�dzie zało�y� przypadek czterech poł�czonych s�siadów. W tym 
przypadku obiekty pokazane na rys. 3.13c. b�d� uwzgl�dniane jako 3 
odr�bne kwadraty. W przypadku 8 poł�czonych s�siadów, wszystkie 3 
obszary b�d� traktowane jako pojedyncze obiekty. Inne rozwi�zanie, 
zalecane dla cienkich linii i krzywych pokazano na rysunku 3.13d. 

Pomiary wyko-
nywane na obra-

zach cyfrowych 
s� zwykle bardzo 
dokładne w sen-

si� mierzenia 
obiektów widocz-

nych na danym 
obrazie. Trzeba 

jednak pami�ta�, 
�e niewła�ciwa 

obróbka obrazu i 
detekcja obiek-

tów mo�e dopro-
wadzi� całkowi-

cie bł�dnych wy-
ników
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Taki obiekt b�dzie rozpoznany jako obwód zamkni�ty tylko w przy-
padku zało�enia 8 poł�czonych s�siadów. Przy wyborze poł�czonych 
4 s�siadów, krzywa pokazana na rysunku 3.13d b�dzie traktowana 
jako 10 oddzielnych obiektów. 
Osobny problem stanowi wdro�enie tradycyjnych metod stereologii 
do cyfrowego odwzorowywania. Pierwszym przykładem jest zastoso-
wanie punktowych metod do oszacowania udziału obj�to�ciowego faz 
zgodnie z wzorem: 
 

VV = PP 

 
gdzie VV jest oszacowanym udziałem obj�to�ciowym, a PP to stosu-
nek pomi�dzy liczb� punktów które trafiaj� w analizowan� faz� 
a wszystkimi punktami siatki próby. 

Czasami osoby pocz�tkuj�ce w analizie obrazu próbuj� zastosowa� 
obraz siatki punktów w celu implementacji tego stereologicznego 
równania. Nie jest to oczywi�cie konieczne i powinni�my po prostu 
zlicza� (na binarnym obrazie) wszystkie piksele, które reprezentuj� 
analizowan� faz� i u�y� liczb� wszystkich pikseli obrazu jako warto�� 
wzorcow�: 

 
VV = NP/NO 
 

gdzie: NP oznacza liczb� pikseli które nale�� do analizowanej fazy 
a NO jest liczb� wszystkich pikseli obrazu. 
 

 

Rys. 3.14. Zliczanie punktów przeci�cia w analizie liniowej. Opis w tek�cie 

Pewne problemy stwarza tak�e implementacja cyfrowego zliczania 
punktów przeci�cia, typowa dla metod liniowych, które s� powsze-
chnie stosowane w stereologii. Czasami rysuje si� (metod� manualn� 
lub automatyczn�) zestaw prostych odcinków i szuka si� punktów 
przeci�cia pokazanych na rys. 3.14 strzałkami. Jest to zb�dna, 
skomplikowana droga analizy.  
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Tabela 4. Podstawowe geometryczne parametry dost�pne w ilo�ciowej analizie obrazu 

Parametr Rysunek Wła�ciwo�ci 

Pole powierzchni 

 

W przypadku nie skalibrowanego obrazu jest ono 
równe liczbie pikseli buduj�cych obiekt. Pole po-

wierzchni jest jednym z najprostszych i najbardziej 
dokładnych parametrów, które mog� by� wyznaczone 

podczas analizy obrazu 

Obwód 

 

Powinien by� u�ywany ze szczególn� ostro�no�ci�, 
gdy� daje cz�sto wyniki obarczone istotn� niedokład-
no�ci�. Dobrym �wiczeniem do sprawdzenia dokład-
no�ci pomiarów obwodu jest u�ycie do testu wcze-
�niej scharakteryzowanego obiektu. Zwykle najlepsze 
wyniki otrzymuje si� kiedy do oszacowania obwodu 

jest zastosowana formuła Croftona 

�rednica Fereta 
(pozioma i pio-

nowa) 

 

Jest to bardzo popularna metoda szacowania wielko-
�ci ró�nych obiektów. Zwłaszcza przydatna do cha-
rakteryzowania wydłu�onych, wypukłych obiektów 
równoległych do poziomych lub pionowych kierun-

ków w obrazie 

�rednica Fereta 
(zorientowana 
pod danym k�-

tem) 
 

Nie jest ona dost�pna we wszystkich metodach. 
W wyniku pomiaru dostajemy dwa parametry: dłu-
go�� i k�t. Zwykle pomiar jest mniej dokładny ni� 

w przypadku �rednicy Fereta poziomej lub pionowej 

Maksymalna  
ci�ciwa 

 

Jest to po prostu najdłu�sza ze zdefiniowanych powy-
�ej �rednic Fereta. Pomiar ten mo�e by� jeszcze zin-
terpretowany jako najdłu�szy rzut długo�ci obiektu. 

Warto�� k�ta jest przydatna do analizy orientacji wy-
dłu�enia, w przybli�eniu liniowego obiektu 

Maksymalna  
szeroko�� 

 

Ten pomiar mo�e by� jeszcze interpretowany jako 
maksymalna �rednica koła wpisanego w analizowany 

obiekt. W wielu przypadkach jego warto�� jest 
w przybli�eniu dwukrotnie wi�ksza od najwi�kszej 
warto�ci funkcji odległo�ci (skumulowanej erozji fi-
gury – patrz rozdział po�wi�cony cyfrowemu odwzo-

rowaniu szczegółów) 
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cd. Tabeli 4 

Parametr Rysunek Wła�ciwo�ci 

�rodek ci��ko�ci 

 

Otrzymujemy par� liczb opisuj�cych poło�enie �rodka 
ci��ko�ci. Ten pomiar jest u�ywany do analizy prze-

strzennego poło�enia obiektu 

Pierwszy punkt 

 

S� to współrz�dne punktu poło�onego najbardziej na 
lewo spo�ród pikseli nale��cych do górnego rz�du 
pikseli obiektu. Poło�enie pierwszego punktu jest 

stosowane głównie do oddzielania obiektów 

Powłoka 
wypukła 

 

Praktycznie nie jest to pomiar lecz generowanie 
nowego obiektu na bazie pocz�tkowego. Mo�e by� 
stosowana do ilo�ciowej charakterystyki kształtu.  

W wielu przypadkach, ze wzgl�du na cyfrow� natur� 
obrazu jest tylko zgrubn� interpolacj� �cisłej powłoki 

wypukłej 

Minimalny 
opisany 

prostok�t 

 

Sama nazwa tłumaczy ten parametr, który ma charakter 
podobny do powłoki wypukłej. Jego orientacja mo�e 

by� u�yteczna kiedy zwrócimy uwag� na 
uprzywilejowane kierunki na obrazie. Mo�e by� 
stosowany jako punkt wyj�ciowy dla niektórych 

współczynników kształtu 

Liczba otworów 

 

Jest wa�nym parametrem do opisu topologii obiektu. 
W metalografii jest rzadko stosowana 

Parametry skali 
szaro�ci 

 

S� to parametry podaj�ce minimalny, maksymalny,  
czy te� �redni poziom szaro�ci na pocz�tkowym 

obrazie obiektu oraz jego odchylenie standardowe. 
Mog� by� przydatne na przykład w detekcji jasnych  
i ciemnych obiektów, które nie s� wykrywane przy 
zastosowaniu binaryzacji z powodu du�ych zmian 

w poziomach szaro�ci 
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Zauwa�my, �e wszystkie z potencjalnych punktów przeci�cia maj� 
nast�puj�cy układ (patrz: mały, 2 pikselowy obiekt na rys.3.14): 
2 piksele wzdłu� poziomej linii, jeden ma wielko�� odpowiadaj�c� 
osnowie (zwykle 0), a drugi wielko�� odpowiadaj�c� analizowanej 
fazie (zwykle 1). Jest to wystarczaj�ce do zliczenia wszystkich par 
takich pikseli istniej�cych na obrazie i st�d otrzymujemy liczb� 
punktów przeci�cia przez linie testowe  

W przeciwie�stwie do tradycyjnych, r�cznych metod stereolo-
gicznych, cyfrowe metody analizy pozwalaj� na bardzo szybk� ocen� 
ró�norodnych geometrycznych cech pojedynczych obiektów. 
Stosowane parametry podsumowano w tabeli 4, która opisuje 
podstawowe wła�ciwo�ci ka�dej z wielko�ci. Lista geometrycznych 
parametrów w tabeli 4 nie jest kompletna. Inne parametry, jak na 
przykład współczynniki kształtu omawiane s� w dalszej cz��ci 
rozdziału.  

Parametry przedstawione w tabeli 4 s� powszechnie znane, ale 
przypomnie� nale�y, �e s� one definiowane w przestrzeni 
Euklidesowej, podczas gdy analiza obrazu dokonuje si� na 
uproszczonej, dwuwymiarowej siatce. Mo�e to by� �ródłem istotnych 
bł�dów. Powinno si� sprawdzi� dokładno�� metody analizy obrazu na 
prostym obiekcie w celu otrzymania informacji jak dana metoda 
wyznacza poszczególne parametry. 

 
Tabela 5. Oszacowane a teoretyczne wyniki pomiarów kół o ró�nej �rednicy, otrzymane w wyniku 

analizy obrazu programem Aphelion 

 
       

�rednica [w pikselach] 100 75 50 25 16 10 7 

Wzgl�dny bł�d pomiaru obwodu 
[%] <1 -1 -6 -10 -10 -10 -14 

Wzgl�dny bł�d pomiaru pola 

powierzchni [%] 
<1 <1 <1 <1 <1 +1 -4 

Uwagi: 
1. Pomiary z bł�dem oszacowanym jako mniejszy od 1% s� traktowane jako bezbł�dne 
2. Niedoszacowane i przeszacowane warto�ci s� opisywane odpowiednio „–„ i „+” 

Dzi�ki mo�liwo�ci 
szybkiego 

scharakteryzowa-
nia pojedynczych 
obiektów metody 

automatyczne 
bardzo ułatwiaj� 

analiz� rozkła-
dów ró�nych 
parametrów

Analiza wyników 
z tabeli 5 prowa-

dzi do nast�puj�-
cego praktycz-
nego wniosku: 

Je�li to tylko 
mo�liwe, uni-

kamy pomiarów 
obwodu lub dłu-

go�ci krzywoli-
niowych obiektów 

o skomplikowa-
nym kształcie
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W celu okre�lenia bł�du pomiarów cyfrowych musimy zdefiniowa� 
odpowiedni obiekt testowy. W wielu przypadkach jest to koło, 
którego geometria jest powszechnie znana i którego idealny kształt 
mo�e powodowa� pojawianie si� wielu bł�dów w przypadku 
pomiarów cyfrowych. Jak pokazano w tabeli 5, pole powierzchni jest 
wyliczane prawie doskonale dla wszystkich �rednic, podczas gdy 
obwód koła jest szacowany z dostrzegalnym bł�dem pocz�wszy od 
�rednicy 50 pikseli. Bł�d w pomiarach obwodu jest stały dla �rednic  
w zakresie 10-25 pikseli, szybko natomiast wzrasta w przypadku kół  
o �rednicach mniejszych od 10 pikseli. Chocia� wyniki pokazane  
w tabeli 5 zostały otrzymane za pomoc� programu Aphelion v.3.2, 
podobne uzyskaliby�my stosuj�c inne metody cyfrowej analizy 
obrazu. 

Z przedstawionych rozwa�a� wynika wniosek, �e powinno si� unika� 
kwantyfikacji pojedynczych obiektów posiadaj�cych mniejsze pole 
powierzchni ni� około 10 pikseli. W dodatku, oszacowanie obwodu 
obiektów o promieniu krzywizny mniejszym od ok. 5 pikseli mo�e 
prowadzi� do powa�nych bł�dów, wi�kszych od 10% mierzonej 
warto�ci. 
 
 
Zliczanie obiektów i rozkład wielko�ci 
 
Zliczanie obiektów jest jednym z najbardziej oczywistych zada� 
w przypadku opisu struktury materiałów. Zliczenie widocznych na 
obrazie obiektów i podzielenie tej liczby przez pole powierzchni 
obrazu daje dobrze znany stereologiczny parametr NA, który pozwala 
na oszacowanie �redniego pola obiektu: 

 

N
V

a
A

V=
_

 

 

gdzie 
_

a jest �redni� powierzchni� obiektu, VV opisuje udział obj�to�ci 
analizowanych obiektów, a NA opisuje ich g�sto��, liczb� obiektów na 
jednostk� powierzchni przekroju. 

Cyfrowe zliczenie obiektów (mo�liwe do zrobienia jedynie z obrazu 
binarnego) jest bardzo prostym i szybkim procesem, który wymaga 
tylko definicji zasad spójno�ci (porównaj rys.3.13). Jednak�e, nowy 
problem powstaje kiedy niektóre obiekty s� przeci�te przez brzeg 
zdj�cia (rys.3.15a). Cz�stki lub ziarna przeci�te przez kraw�d� zdj�cia 

Zliczanie obiek-
tów wydaje si� 
bardzo prost� 
operacj�. Tym-
czasem bł�dy w 
tym zakresie za-
wieraj� nawet 
niektóre po-
wszechnie uzna-
wane normy 
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nie maj� wpływu na oszacowanie obj�to�ciowej frakcji lub liczby 
punktów przeci�cia w metodzie liniowej. 

 

Rys. 3.15. Zliczanie cz�stek widocznych na obrazie. Obiekty przeci�te 
kraw�dziami obrazu musz� by� zliczone z odpowiednim 

współczynnikiem: a) obraz z obiektami przeci�tymi przez kraw�dzie 
obrazu, b) ten sam obraz po procedurze usuwania kraw�dzi (border 

kill) to znaczy po usuni�ciu cz�stek przeci�tych przez kraw�dzie 
obrazu i c) analizowany obraz traktowany jako jeden element z serii 

obrazów. Opis w tek�cie 

Je�eli we�mie si� pod uwag� wszystkie obiekty wewn�trz obrazu, jak 
równie� przeci�te ramk�, ich liczba b�dzie przeszacowana, poniewa� 
cz�stki na kraw�dzi nale�� równie� do drugiego obrazu 
przylegaj�cego do analizowanego obrazka. Mo�na łatwo usun�� 
wszystkie obiekty przeci�te kraw�dzi� obrazu (ta procedura jest 
czasami nazywana border kill), ale prowadzi to do niedoszacowania. 
Wła�ciwe rozwi�zanie przedstawia szkic na rys. 3.15c. Mo�na na nim 
zobaczy� seri� obrazów przylegaj�cych do siebie. Tło tych obrazów 
zostało zaznaczone na szaro, z wyj�tkiem analizowanego, którego tło 
jest białe. Nale�y zauwa�y�, �e ka�da z cz�stek le��cych na przeci�ciu 
tego obrazu nale�y do dwóch obrazów, podczas gdy ka�da z cz�stek 
le��cych w naro�niku nale�y do czterech. Prowadzi to do uniwersalnej 
formuły pozwalaj�cej na zliczenie cz�stek na obrazie, znanej jako 
metoda Jeffriesa: 
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NNNN cbi 4
1

2
1

++=  

gdzie: N jest szacowan� liczb� cz�stek, Ni – liczb� cz�stek całkowicie 
zawartych wewn�trz obrazu, Nb – liczb� cz�stek przeci�tych przez 
kraw�d� obrazu, Nc – liczb� cz�stek przeci�tych przez naro�a.  
Obydwie opisane metody pozwalaj� otrzyma� nieobci��one 
oszacowanie liczby obiektów na jednostk� powierzchni obrazu NA: 
 

A
N

N A =  

 
gdzie A jest obszarem powierzchni analizowanego obrazu. 

Kolejny problem powstaje jednak, kiedy celem analizy jest rozkład 
wielko�ci cz�stek. W takim przypadku mo�na z oczywistych 
wzgl�dów wzi�� pod uwag� tylko te cz�stki, które s� całkowicie 
zawarte na obrazie. Naturalnym rozwi�zaniem wydaje si� by� 
analizowanie cz�stek na obrazie po procedurze border killer, co 
pokazuje rys. 3.15b. Niestety prowadzi to do zniekształcenia rozkładu, 
co wyja�niono poni�ej.  
 

 

Rys. 3.16. Wpływ usuni�cia cz�stek przeci�tych przez kraw�dzie obrazu 
lub le��cych poza analizowanym obszarem na rozkład ich wielko�ci 
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Przeanalizujmy rozkład wielko�ci okr�gów symuluj�cych cz�stki, 
pokazany na rys.3.16. Dla przeprowadzenia operacji border kill 
u�yjemy okr�gów o tylko dwóch wielko�ciach. Na rys. 3.16a jest tyle 
samo du�ych i małych okr�gów. Na rys. 3.16b, c i d pokazano 
kolejne, systematycznie mniejsze obrazy, których granice zaznaczone 
s� przerywanymi liniami. Po usuni�ciu cz�stek przeci�tych przez 
kraw�dzie (zaznaczonych na szaro) pozostaj� cz�stki w cało�ci 
zawieraj�ce si� w obrazie, zaznaczone na czarno. Łatwo zauwa�y�, �e 
proporcja pomi�dzy du�ymi i małymi cz�stkami zmienia si� jak na 
rys. 3.16a. Wi��e si� to z tym, �e usuwanie cz�stki jest proporcjonalne 
do jej wymiaru w kierunku prostopadłym do kraw�dzi obrazu. 
Stosuj�c border kill istnieje wi�ksze prawdopodobie�stwo usuni�cia 
du�ych cz�stek ni� małych, st�d frakcja małych obiektów jest 
przeszacowana. 
 

 

Rys. 3.17.Schemat prawidłowego wyboru cz�stek do rozkładu 
wielko�ci za pomoc� u�ycia ramki ochronnej. Opis w tek�cie 
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Mo�liwa korekcja opisanych efektów jest wzgl�dnie łatwa, poprzez 
u�ycie ramki ochronnej (rys. 3.17). Zacznijmy analiz� za pomoc� 
obrazu zawieraj�cego obiekty 2D, pokazanego na rys. 3.17a.   

Ochronna ramka jest zdefiniowana przerywanymi liniami 
i zaznaczona na jasnoszaro na rys. 3.17b. Podstawow� zasad� jest, �e 
wszystkie obiekty przeci�te kraw�dziami obrazka powinny le�e� na 
zewn�trz ochronnej ramki (w praktyce zasada ta jest troch� za bardzo 
ograniczaj�ca, ale takie rozwi�zanie jest zarówno bezpieczne, jak 
i łatwe do realizacji przez automatyczny system analizy obrazu). 
Nast�pnie do analizy bierzemy wszystkie obiekty całkowicie zawarte 
wewn�trz ochronnej ramki oraz te przeci�te przez jej praw� lub doln� 
kraw�d� (zaznaczon� przy u�yciu ci�głej linii na rys 3.17b). 

 

Rys. 3.18. Przykładowe mikrostruktury stali austenitycznej oraz ich analiza: 
a) obraz wyj�ciowy, b) obraz binarny po usuni�ciu kraw�dzi (border kill), c) 
obraz binarny po korekcji opartej na u�yciu ramki ochronnej (guard frame), 
d) porównanie ró�nych zbiorów ziaren: ciemnoszare – usuni�te po operacji 
border kill, jasnoszare – dodatkowo usuni�te po u�yciu ramki ochronnej, 

białe – ten sam zbiór co na obrazie (c) 
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Rys. 3.19. Porównanie rozkładów wielko�ci ziaren dla struktury z rys. 3.18 
po ró�nych procedurach korekcji. Jak wida� zastosowanie procedury ramki 
ochronnej powoduje przeszacowanie udziału frakcji najmniejszych ziaren 

W wi�kszo�ci przypadków rozwi�zanie takie daje satysfakcjonuj�ce 
i nie obci��one bł�dem rezultaty. Jakkolwiek powinno si� pami�ta�, 
�e w przypadku, gdy ochronna ramka dotyka innej (jednak w praktyce 
taki przypadek zdarza si� rzadko) mo�e si� zdarzy�, �e jeden obiekt 
mo�e by� obj�ty przez dwie ramki, jak pokazuje strzałka na 
rys. 3.17c.  

Lepsze rozwi�zanie jest zilustrowane na rys. 3.17d. Ka�dy obiekt jest 
zdefiniowany przez jeden charakterystyczny punkt, w tym przypadku 
�rodek ci��ko�ci (punkt mo�e by� wybrany w dowolny, jednoznaczny 
sposób). Do dalszej analizy brane s� tylko te obiekty, których 
charakterystyczny punkt le�y wewn�trz ochronnej ramki. Nawet je�li 
kolejne ochronne ramki stykaj� si� z sob�, ka�dy obiekt b�dzie 
przeanalizowany i �aden obiekt nie b�dzie liczony dwa razy. W ten 
sposób zastosowanie ochronnej ramki zapewnia nieobci��anie bł�dem 
oszacowania rozkładu wielko�ci obiektu.  

Przykładowo, zastosowanie koryguj�cych procedur jest pokazane na 
rys. 3.18. Wida�, �e poprawka opieraj�ca si� na procedurze border kill 
i ochronnej ramce daje ró�ny zespół badanych obiektów (rys. 3.18b 
i c). Dwie omawiane procedury prowadz� do ró�nego oznaczania 
wielko�ci i rozkładu wielko�ci, co ilustruje rys. 3.19. Mo�na 
zauwa�y�, �e u�ycie procedury border kill prowadzi do przesza-
cowania frakcji najmniejszych ziaren. To przeszacowanie jest 
systematycznym bł�dem, który mo�na znale�� nawet w niektórych 

Automatyczne 
u�ycie ramki 

bezpiecze�stwa 
(je�li nie jest 

wbudowane w 
system analizy 

obrazu) wymaga 
pewnej sprawno-
�ci w obsłudze 

systemu. Dla po-
cz�tkuj�cego 

operatora mo�e 
to by� trudnym 

zadaniem
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standardowych procedurach. Nale�y jednak podkre�li�, �e ten efekt 
jest relatywnie nieistotny, je�eli liczba obiektów na obrazie jest du�a. 
 
 
Przestrzenny rozkład i analiza 3D 
 
Wymieni� mo�na cztery charakterystyczne parametry dla ka�dej 
mikrostruktury konieczne do opisania jej wła�ciwo�ci: ilo��, wielko��, 
kształt i przestrzenny rozkład. Ostatni parametr na tej li�cie, rozkład, 
jest bardzo ró�nie kwantyfikowany. Jak na razie stereologia nie 
w pełni zadowalaj�co charakteryzuje rozkład przestrzenny, co jest 
zwi�zane z sam� natur� materiału. Ka�dy materiał zbudowany 
z dwóch lub wi�cej faz jest z definicji niehomogeniczny. Staje si� to 
szczególnie widoczne podczas obserwacji pod bardzo du�ym 
powi�kszeniem, gdy charakterystyczna geometria istotnie zmienia si� 
podczas przej�cia z jednego pola obserwacji do innego. Z drugiej 
strony, kiedy ten sam materiał obserwujemy nieuzbrojonym ludzkim 
okiem odbieramy go jako jednorodny. Dlatego opis jednorodno�ci jest  
w du�ej mierze zale�ny od stosowanego powi�kszenia. Techniki 
analizy obrazu nie daj� znacz�co lepszych narz�dzi w porównaniu  
z klasyczn� stereologi�. Sytuacja istotnie zmienia si�, je�eli u�yjemy 
obrazów 3D opisanych szczegółowo w rozdziale IX. 

 

Rys. 3.20. Obrazowanie trójwymiarowe mo�na uzyska� za pomoc� 
systematycznego �cieniania próbki 
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W starszych technikach dla uzyskania danych o przestrzeni 3D 
przygotowywano seri� równoległych przekrojów systematycznie 
przemieszczanych w kierunku (zazwyczaj nazywanym z-kierunkiem) 
prostopadłym do płaszczyzny przekrojów (rys.3.20). Taka procedura 
nie jest bardzo dokładna, jak te� jest praktycznie niemo�liwe 
zapewnienia takiego samego kroku w kierunku z. Ponadto rozdziel-
czo�� w tym kierunku jest znacz�co ni�sza ni� w płaszczy�nie 
przekroju. Pomimo tych wad, metoda systematycznych przekrojów 
pozwala na wyznaczanie rzeczywistych, trójwymiarowych kształtów 
ziaren.  

 

Rys. 3.21. Symulowany obraz w promieniach X wyliczany na podstawie 126 
przekrojów (lewy górny obraz) i trzy przykładowe przekroje przekroju 

materiału kompozytowego Si-Al. Białe obszary stanowi� pory 
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Du�o lepsze rezultaty mo�na uzyska� stosuj�c specjalne skanery 
wykorzystuj�ce promienie rentgenowskie lub ultrad�wi�kowy skaner, 
który pracuje w podobny sposób co komputerowy tomograf u�ywany 
w medycynie. Takie badanie jest nieniszcz�ce, poniewa� nie wymaga 
ci�cia materiału na małe kawałki. Wynikiem skanowania jest seria 
obrazów reprezentuj�ca przekroje mikrostruktury, pokazane na 
rys.3.21. Jasno wida� na tym obrazie, �e pory, je�li obserwowali-
by�my je na klasycznym obrazie rentgenowskim, mog� by� niew�tpli-
wie bł�dnie interpretowane jako lokalne zmiany g�sto�ci materiału.  

Generalnie mo�liwe jest osi�gni�cie podczas tego rodzaju bada� 
podobnych rozdzielczo�ci we wszystkich kierunkach. Dzi�ki temu 
kolejna rekonstrukcja 3D mo�e da� nam prawdziwe kształty 
i rozmieszczenie cech, niedost�pnych w innych metodach (rys.3.22).  

 

Rys. 3.22. Trójwymiarowy obraz porów 

Wa�ne jest przy tym odró�nienie pomi�dzy oprogramowaniem do 
rekonstrukcji 3D lub symulacji a programami do analizy obrazu. 
Oprogramowanie przeznaczone do rekonstrukcji jest cz��ciej dost�pne  
i uwzgl�dnia m.in. tworzenie ilustracji. Nie pozwala jednak zwykle na 
analiz� obrazu 3D. W odró�nieniu od tego, systemy oprogramowania 
do analizy obrazu z narz�dziami do analizy 3D pozwalaj� na 
filtrowanie, binaryzacj� i pomiary podobne do u�ywanych przy 
typowej analizie obrazu 2D. Niestety, takie programy s� stosunkowo 
kosztowne i wymagaj� du�ej ilo�ci mocy obliczeniowej i pami�ci 
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komputera. Dla przykładu przy wzgl�dnie małej skali szaro�ci obrazu 
3D o rozdzielczo�ci 256×256×256 pikseli potrzeba prawie 17MB 
pami�ci dla zapami�tania bez stosowania kompresji danych. Z drugiej 
strony tylko analiza 3D proponuje prawdziw� analiz� obj�to�ciowego 
rozkładu cech analizowanej mikrostruktury (porównaj rys.3.23). 
Dzi�ki zło�ono�ci analiz 3D mo�na otrzymywa� precyzyjne 
informacje odno�nie do rozmiaru, kształtu i przestrzennego poło�enia 
w analizowanym obiekcie. Jest to wa�ne zwłaszcza w przypadku 
pomiarów ci�gło�ci s�siaduj�cych obiektów, ich przestrzennej 
orientacji itd. Oczywi�cie, podobnie jak i inne narz�dzia analiza 
obrazu 3D ma swoje własne ograniczenia. Dla przykładu dost�pne 
rozdzielczo�ci s� ni�sze ni� w przypadku mikroskopu i jest prakty-
cznie niemo�liwe, aby wykry� granice ziaren. Reasumuj� te nowo-
czesne narz�dzia wydaj� si� by� szczególnie odpowiednie przy 
szacowaniu porowato�ci i jednorodno�ci materiału zbudowanego z faz 
ze składników umo�liwiaj�cych kontrast na obrazie uzyskanym  
w promieniach rentgenowskich. Wi�cej danych mo�na znale��  
w rozdziale zwi�zanym z trójwymiarowa rekonstrukcj� (rozdział IX). 

 

Rys. 3.23. Przestrzenne rozmieszczenie porów w porównaniu z obrazem uzyskanym za 
pomoc� promieni X. Wykres ilustruje wielko�� rozkładu wi�kszych porów 
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Wyznaczanie podstawowych warto�ci parametrów 
stereologicznych 
 

Wiele parametrów stereologicznych mo�e by� wyznaczanych 
w oparciu o podstawowe pomiary indywidualnych obiektów (porów- 
 

Tabela 6. Przykładowe metody szacowania niektórych parametrów stereologicznych 
wykorzystywanych w metodach analizy obrazu 

Symbol Opis symboli Wyliczanie warto�ci 
Obja�nienia 

(je�li nie s� omówione wy�ej) 

AA udział pola VV = 
O

p

N

N
 

NP – liczba pikseli nale��cych do 
fazy analizowanej 

N0 – całkowita liczba pikseli na 
obrazie 

LA długo�� na jednostk� 
powierzchni 

 

LA = 
0A

Lt  

Lt – całkowita długo�� brzegów 
wszystkich obiektów zaznaczonych 

 w ochronnej ramce 

A0 – całkowita powierzchnia  
pola w ochronnej ramce 

Obie warto�ci powinno si� 
kalibrowa�* 

NA liczba na jednostk� 
powierzchni 

NA = 
0A

n
 

n – liczba obiektów zaznaczonych  
w polu ramki 

A0 – całkowita powierzchnia pola  
w ochronnej ramce 

ta wielko�� powinna by� 
kalibrowana* 

PL 

liczba obiektów prze-
ci�tych przez jedno-
stk� długo�ci (w kie-

runku poziomym) 

n01 – liczba pikseli warto�� 1 gdy ma 
lewego s�siada i warto�� równa 0 

(zero) 

h – liczba rz�dów pikseli na obrazie 

L – poziomy wymiar obrazu; ta 
wielko�� powinna by� kalibrowana* 

PL 
liczba obiektów na 
jednostk� długo�ci 

(w ka�dym kierunku) 

PL = 
Lh

n
*
01  

Obraz powinien by� wcze�niej 
obrócony do pomiaru o k�t 

zapewniaj�cy wyznaczenie warto�ci 
w kierunku poziomym 

* Obraz jest kalibrowany, je�li wiemy, jak� fizyczn� długo�� i obszar reprezentuje 
   pojedynczy piksel 
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naj tabela 4). Problemy powstaj�, kiedy wyznaczamy parametry 
stereologiczne opieraj�c si� na metodzie liniowej lub zliczaniu 
punktów. Korzystaj�c z komputera nie ma potrzeby kre�lenia linii lub 
siatki punktów; o wiele skuteczniejsze jest wykorzystanie narz�dzi 
typowych dla analizy obrazu.  

Takie wykorzystanie zdaje si� o wiele prostsze, je�li u�wiadomimy 
sobie zale�no��, która pozwala okre�li� warto�� wybranego 
parametru. Niektóre przykłady takich zale�no�ci pokazano w tabeli 6. 

Inne parametry stereologiczne mog� by� wyznaczane przy u�yciu 
reguł klasycznej stereologii i te nie b�d� tu omawiane. 
 
 
Kwantyfikacja i minimalizacja rozproszenia wyników 
 
Zauwa�alna jest podstawowa ró�nica pomi�dzy rozproszeniem 
wyników w klasycznej (r�cznej) analizie stereologicznej i ilo�ciowej 
analizie obrazu. Wi�kszo�� z metod r�cznych bazuje na jednej  
z podanych ni�ej metod: 

• zliczanie liczby punktów zaznaczonych ze zbioru, wybranych 
przypadkowo, lub siatki punktów (zazwyczaj w�zły siatki), 

• zliczanie liczby przeci�tych punktów w układzie badanych linii 
(ci�ciw) i kraw�dzi analizowanego obiektu, 

• pomiar długo�ci linii przecinaj�cych (ci�ciwy) powstałych przez 
rzut układu linii testowych na analizowany obiekt. 

Zakłada si�, i� wybór próby punktowej lub liniowej, oraz spełnienie 
zasady przypadkowo�ci i konsekwencji, prowadzi do otrzymania 
wyników o charakterze zmiennej losowej. 

Znaj�c parametry funkcji g�sto�ci prawdopodobie�stwa tej zmiennej 
mo�na oszacowa� liczb� punktów czy pól obserwacji koniecznych do 
zmierzenia ułamka obj�to�ci ze stosunkowo nieznacznym bł�dem. 
Takie badania nie mog� by� wykonywane w przypadku metod analizy 
obrazu ze wzgl�du na to, �e wszystkie piksele z obrazu s� zliczane. 
Innymi słowy, wspomagane komputerowo pomiary obrazu zliczaj� 
wszystkie informacje dost�pne z obrazu. Pomiary wykonane 
w pojedynczym polu widzenia s� dokładne w takim sensie, �e ka�de 
powtarzaj�ce si� badanie daje takie same wyniki. Oczywi�cie 
uzyskane wyniki wykorzystywane do bada� ilo�ciowych obrazu mog� 
by� obci��one tak�e znacznym bł�dem systematycznym, ale 
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przyczyny tego maj� inny charakter w porównaniu z „r�cznymi” 
badaniami. Podstawowe przyczyny bł�dów w analizie obrazu s� 
nast�puj�ce: 

• niewła�ciwe przygotowanie próbek i zapisu obrazu, co mo�e 
prowadzi� do powa�nych zniekształce� wyj�ciowego obrazu (takie 
�ródło odchyłki mo�na zmniejszy� podczas wykonywania „r�cz-
nego” badania przez do�wiadczonego operatora lub wzmocni�, 
je�li pomiary prowadzi osoba niedo�wiadczona), 

• bł�dy podczas procesu wprowadzania obrazu (zmniejszenie zakłó-
ce�, korekta zasłony, wykrywanie kraw�dzi, itp.), 

• bł�dy binaryzacji (wi�kszo�� pomiarów prowadzi si� na obrazach 
zbinaryzowanych), 

• bł�dy w pomiarach cyfrowych (porównaj z tabel� 5, ukazuj�c� 
bł�dy wyznaczenia warto�ci obwodu). 

Niektóre z bł�dy opisane w powy�szych punktach s� nieuniknione, 
nawet przy najlepszym nadzorze i wła�ciwej procedurze. W ka�dym 
razie znajomo�� charakteru bł�dów pozwala na zmniejszenie, a nawet 
eliminacj� ich wpływu na ko�cowy wynik. Bardziej szczegółow� 
dyskusj� tego problemu przeprowadzono poni�ej. 

Wpływ niejednorodno�ci struktury na wyniki analizy jest podobny do 
kwantyfikacji rozło�enia faz, omawianego wcze�niej w tym rozdziale. 
Wyniki uzyskane z ró�nych obszarów maj�cych typowe uło�enie (ten 
warunek powinien by� stosowany dla sprawdzenia wła�ciwych staty-
stycznych bada�) pozwalaj� na obliczenie �redniej arytmetycznej, 
oznaczonej jakox, która okre�la przypuszczaln� warto�� mierzonego 
parametru. Nast�pnie mo�na wyliczy� rozproszenie, np. u�ywaj�c od-
chylenia standardowego S, zdefiniowane jako pierwiastek kwadra-
towy wariancji: 
 

s = 2

1

)(
1

1 −

=

−
− �

xx
n i

n

i

 

 

Gdzie xi jest kolejnym indywidualnym wynikiem za� n oznacza liczb� 
pomiarów.  

W oparciu o odchylenie standardowe mo�na wyznaczy� poziom 
ufno�ci (CI – Confidence Interval; nie jest to CI dla wszystkich 
wyników prowadzonej analizy) jako: 
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CI = tα,n-1* 
n

s
 

 

gdzie: tα,n-1 – warto�� t (rozkład Studenta) statystyki dla poziomu 
istotno�ci α i n-1 stopnia swobody. Dokładna warto�� statystyki t 
mo�e by� odszukana w tablicach statystycznych lub jest łatwo 
dost�pna w oprogramowaniu do wyznaczania warto�ci statystycznych 
i wielu popularnych arkuszach kalkulacyjnych. 

Poziom ufno�ci ma całkiem bezpo�redni� interpretacj�. Je�li 
przyjmiemy jego warto�� równ� 0,05, mo�emy si� spodziewa�, �e 
z całej serii pomiarów 95%, czyli (1 - α), otrzymanych warto�ci 
b�dzie wy�sza ni� x - CI i ni�sza ni� x + CI. Je�li liczba obrazów 
nie jest bardzo du�a (zazwyczaj mniej ni� 30), standardowe 
odchylenie zmniejsza si� wraz z rosn�c� liczb� obrazów. Mo�e to by� 
wykorzystane do oszacowania niezb�dnej liczby pól obserwacji. Za 
kryterium dla takiej analizy mo�na dla przykładu przyj�� wzgl�dny 
bł�d γ: 

 

γ = 
x

CI
 

 

Nale�y pami�ta� jednak�e, �e nawet je�li liczba pomiarów zwi�ksza 
si� do bardzo wysokich warto�ci, to rozrzut wyników nigdy nie osi�ga 
warto�ci zerowej. 

Analiza du�ych zbiorów obrazów pozwala na zdefiniowanie 
praktycznych wytycznych dla analizy wybranych obiektów 
w metalografii. Mo�na wykaza�, �e ocena wielko�ci ziarna wymaga 
prowadzenia pomiarów na co najmniej 500 ziarnach. Podobnie, do 
oszacowania wielko�ci izolowanych cz�stek niezb�dne jest 
pomierzenie minimum 1000 obiektów. Oczywi�cie, u�ycie nawet 
wy�szej liczby obiektów nie zapewni prawidłowych wyników, je�li 
nie spełniono w stopniu zadowalaj�cym zasad przygotowania próbki 
i wyboru obserwowanego obszaru. 

Odchylenie wywołane przez bł�dy powstałe podczas przygotowania 
próbek i powstawania obrazu s� niemo�liwe dla kwantyfikacji 
i analizy statystycznej, poniewa� maj� charakter subiektywny. Dla 
przykładu, badanie polerowanych próbek zamiast trawionych prowa-
dzi oczywi�cie do bł�dnej interpretacji mikrostruktury. Aby unikn�� 
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wielu bł�dów powinno si� bardzo uwa�nie przestrzega� wytycznych 
preparatyki próbek. 

Nast�pne dwa typy bł�dów, powstałe podczas przetwarzania obrazu 
i binaryzacji, s� zwykle wprowadzane podczas analizy ilo�ciowej 
obrazu. Niezwykle trudno jest oceni� ich wpływ, gdy� przewa�nie nie 
mamy warto�ci, do których mogliby�my odnie�� warto�ci uzyskane  
z naszych pomiarów. Co gorsza, mo�liwe warto�ci odniesienia mog� 
równie� zawiera� bł�d systematyczny. Istniej� jednak�e dwa 
rozwi�zania tego problemu: metody okr��ne i symulacja. 

W metodach okr��nych te same próbki lub obrazy s� analizowane 
w kilku oddzielnych, niezale�nych laboratoriach. Uzyskane wyniki, 
razem ze szczegółowym opisem zastosowanej procedury, s� zbierane 
i analizowane wspólnie. Niestety, ta metoda nie chroni przed 
systematycznymi bł�dami, jakie mog� powstawa� w ka�dym 
laboratorium w czasie programu badawczego. Dlatego lepsz� drog� 
dla obiektywnej oceny ilo�ciowej w procedurach przetwarzania 
obrazu jest testowanie na symulowanych obrazach o z góry znanych 
warto�ciach szacowanych parametrów. 

 

Rys. 3.24. Idealny i obliczony zbli�ony do rzeczywisto�ci obraz 
pojedynczego poru lub cz�stki. Funkcja rozkładu poziomu szaro�ci została 

wykre�lona wzdłu� odcinka linii pokazanej na obrazach 



 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 
 

 

151

Jak poprzednio było wspomniane, cyfrowe pomiary wymagaj� 
obrazów binarnych. Binaryzacja mo�e by� bardzo łatwa, je�li obrazy 
w skali szaro�ci s� dobrze skontrastowane, jak pokazano na rys. 3.24 
(góra). Niestety, nawet przy najlepszym wyposa�eniu i doskonałej 
preparatyce próbek na granicach obiektu obserwuje si� pewien 
gradient szaro�ci, co zostało zilustrowane w dolnej cz��ci rys. 3.24. 
Z obrazu przedstawionego na rysunku jasno wynika, �e obszar 
o okre�lonych cechach zmienia si� wraz z poziomem progu detekcji. 
Na podstawie licznych testów doradza si� zastosowanie podczas 
binaryzacji poziom progu, który jest �redni� arytmetyczn� dwóch 
poziomów szaro�ci: (a) charakterystycznego dla analizowanego 
elementu (pory, cz�stki, itp.) i (b) dla otaczaj�cej go osnowy. Niestety, 
to kryterium jest skuteczne w przypadku obrazów o idealnej jako�ci. 
W rzeczywisto�ci, wi�kszo�� obrazów posiada pewne nieprawi-
dłowo�ci nazywane (nie zawsze słusznie) cieniem. Zasymulowany 
obraz, ilustruj�cy ten problem został przedstawiony na rys.3.25. 

 

Rys. 3.25. Wyliczony obraz z nierównomiernym o�wietleniem (z lewej) 
 i rezultat jego prostej binaryzacji (z prawej) 

Przed dyskusj� o metodach korekcji cieni nale�y doda� komentarz 
dotycz�cy automatycznej binaryzacji. Istnieje wiele metod automa-
tycznej binaryzacji i wi�kszo�� z nich zakłada dwu modalny charakter 
histogramu poziomów szaro�ci. S� one oparte na kryteriach 
binaryzacji, w�ród których mo�na wymieni� nast�puj�ce: 

• lokalne minimum histogramu, 

• maksymalna wariancja histogramu, 

• kontrast maksymalny, 

• entropia maksymalna, 
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• metoda warto�ci �rednich – k. 

Bardziej szczegółowy ich opis czytelnik znajdzie gdzie indziej. 
Chcieliby�my jednak tutaj wyra�nie podkre�li�, �e �adna z tych metod 
nie jest w pełni uniwersalna. Ka�da z nich posiada swoje własne 
ograniczenia i mo�e by� stosowana w ograniczonej skali. 
 
 
Przykłady 
 
Wiele jest opisanych i dobrze udokumentowanych przykładów, 
prostych jak równie� bardziej zło�onych zastosowa� ilo�ciowej 
analizy obrazu w in�ynierii materiałowej. Liczne zastosowania 
opisano tak�e w innych rozdziałach tej ksi��ki. Przykłady podane 
poni�ej s� wybrane w celu pokazania u�yteczno�ci automatycznej 
analizy obrazu w porównaniu z metodami r�cznymi. 

 

Przykład 1 – udział obj�to�ciowy grafitu w �eliwie 

Pierwszy przykład pokazuje jak wła�ciwa korekcja cienia 
i binaryzacja pozwalaj� na pełn� automatyzacj� i bezbł�dne osza-
cowanie udziału obj�to�ciowego grafitu. Trzy ró�ne gatunki �eliwa 
były tak samo wst�pnie odlane, co zapewniło ten sam skład 
chemiczny. W zale�no�ci od ko�cowych modyfikacji i szybko�ci 
chłodzenia otrzymano trzy gatunki �eliwa z grafitem o ró�norodnym 
kształcie. 

• �eliwo ci�gliwe z wermikularnym i cienkim grafitem płatkowym 
(rys. 3.26a), 

• �eliwo szare z grafitem płatkowym (rys. 3.26b) i 

• �eliwo sferoidalne z grafitem kulkowym (rys. 3.26c). 

Wszystkie z podanych materiałów miały osnow� ferrytyczn� 
w warunkach odlewania, dlatego cała zawarto�� w�gla wydzieliła si� 
w graficie. Znaj�c skład chemiczny �eliwa mo�na w przybli�eniu 
wyznaczy� zawarto�� grafitu jako: 
 

VV(grafitu) = (7,8% C/(222 + 5,6% C)) 
 

gdzie %C oznacza zawarto�� w�gla obecn� w formie grafitu. 
Zawarto�� w�gla w badanym �eliwie była relatywnie niska, 
mianowicie 2,65%. Wskutek tego, mo�na oszacowa� oczekiwan� 
zawarto�� grafitu równ� 8,7%. 

Zamieszczone tu 
przykłady doty-
cz� zastosowa� 
w nauce o mate-
riałach. Przykłady 
zastosowa� me-
dycznych Czytel-
nik znajdzie 
przede wszyst-
kim w rozdzia-
łach: VII i IX 
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Rys. 3.26. Trzy rodzaje �eliwa: a) ci�gliwe, b) szare i c) sferoidalne 
utworzone z tego samego bazowego odlewu. Opis w tek�cie 

  

Rys. 3.27. Wpływ doboru poziomu progu 
(warto�ci granicznej) na szacowanie udziału 

wydziele� grafitu w �eliwie pokazanym na rys. 
3.26. Detekcja grafitu została dokonana bez 

zastosowania korekcji cienia 

Rys. 3.28. Wpływ doboru poziomu progu 
(warto�ci granicznej) na szacowanie udziału 
frakcji grafitu w �eliwie pokazanym na rys. 
3.26. Detekcja grafitu została wykonana po 

korekcji cienia. Prawa kraw�d� szarego obszaru 
na wykresie reprezentuje teoretyczny optymalny 

warto�� progu (warto�� graniczn�). Ten sam 
udział frakcji został oszacowany dla ka�dego 
�eliwa w przypadku, gdy warto�� progu 

(warto�� graniczna) była równa 128 
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Cyfrowe obrazy mikrostruktur pokrywaj� cały zakres skali odcieni 
szaro�ci (0÷255) i dlatego optymalny poziom progu był wybrany na 
poziomie 128. Jak pokazuje rys. 3.27 �eliwo szare i sferoidalne daje 
przy tym poziomie progu nieznacznie wy�sze warto�ci, równe 9,1% 
grafitu, podczas gdy �eliwo ci�gliwe daje znacznie zawy�one 
warto�ci, mianowicie 11%.  

Analiza została powtórzona po wykonaniu korekcji cienia, zgodnie 
z zasadami opisanymi w tym rozdziale. Wszystkie �eliwa przy 
poziomie progu 128 wykazały prawie takie same warto�ci, w zakresie 
8,5 – 8,7 (porównaj z rys. 3.28) udziału wydziele� grafitu w �eliwie 
pokazanym na rys. 3.26. Detekcja grafitu została wykonana po 
korekcji cienia. Prawa kraw�d� szarego obszaru na wykresie 
reprezentuje teoretyczn� optymaln� warto�� progu (warto�� grani-
czn�). Zauwa�, �e ten sam udział frakcji został oszacowany dla 
ka�dego �eliwa w przypadku, gdy warto�� progu (warto�� graniczna) 
była równa 128. Wyniki te dowodz�, �e poprawne przygotowanie 
próbek, akwizycja obrazu, przetwarzanie obrazu i binaryzacja 
prowadz� do wła�ciwej oceny mierzonej wielko�ci. Co wa�ne, te 
wyniki mog� by� szybko uzyskane w całkowicie zautomatyzowany 
sposób, co zapewnia maksymaln� obiektywno��. 

Ponadto, rys. 3.27 i 3.28 pokazuj� jak niewła�ciwy wybór poziomu 
progu mo�e wpływa� na wyniki. 	eliwo sferoidalne wykazuje 
relatywnie nisk� wra�liwo�� na zmiany tego poziomu progu. 	eliwo 
szare i ci�gliwe wykazuj� warto�ci zawy�one lub zani�one w przy-
bli�eniu o 60%, je�li poziom progu był tylko o około 30% za wysoki 
lub za niski. Warto zauwa�y�, �e podczas detekcji r�cznej zmiana 
poziomu progu w takim zakresie mo�e si� łatwo przydarzy�.  

 
Przykład 2 – automatyczna kontrola porowato�ci 

Przykład ten odnosi si� do obrazów, które były ju� wykorzystywane 
w cz��ci po�wi�conej kwantyfikacji i minimalizacji rozrzutów 
wyników (rys. 3.24 i 3.25). Pory, ze wzgl�du na ich dobry kontrast s� 
wzgl�dnie łatwe do automatycznego wykrycia. Zastosowanie 
procedur korekcji, opisanych powy�ej, pozwoliło na prawie doskonałe 
dopasowanie w półautomatycznej analizie (ró�nice mniejsze ni� 3% 
mierzonej warto�ci). Ponadto, rozrzut wyników, otrzymanych za 
pomoc� metody manualnej, mierzony za pomoc� odchylenia 
standardowego, był porównywalny z warto�ciami zmierzonymi 
automatycznie. W konsekwencji łatwo�� u�ywania i szybko�� w pełni 
automatycznej analizy, przemawiaj� za tym, by analiza obrazu była 
standardowym narz�dziem w ocenie porowato�ci. Przedyskutowana 
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tutaj metoda została pomy�lnie wdro�ona w przemysłowej kontroli 
jako�ci odlewanych cz��ci silników. 

 
Przykład 3 – mapy strukturalne 

W wielu przypadkach materiał wykazuje znaczne zmiany 
mikrostruktury, opisane za pomoc� terminu „niejednorodno��”. Ocena 
ilo�ciowa tej wła�ciwo�ci, jak ju� wcze�niej wspomniano, jest bardzo 
trudna. Jednak�e, jako rozwi�zanie mo�na zastosowa� półilo�ciowe 

 

Rys. 3.29. Porównanie porowato�ci widzialnej na polerowanym przekroju 
spiekanego materiału po ró�nych pó�niejszych dodatkowych obróbkach. 

Opis w tek�cie 
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narz�dzie, wystarczaj�ce do praktycznego zastosowania tzw. mapy 
strukturalne. Pokazuj� one zmiany wybranej wielko�ci na du�ej 
powierzchni, zazwyczaj na wła�ciwie wybranym przekroju. 
Przygotowanie map strukturalnych na podstawie pomiaru r�cznego 
jest praktycznie niemo�liwe, poniewa� przy analizie r�cznej lokalne 
niejednorodno�ci powoduj� du�y rozrzut wyników (rys. 3.29). Co 
wi�cej, konieczno�� analizowania dziesi�tek czy te� setek pól 
obserwacji jest naturalnym argumentem przemawiaj�cym za 
automatyzacj� tego procesu. 

 

Rys. 3.30. Mapa strukturalna, ilustruj�ca zmiany porowato�ci, utworzona na 
podstawie przekroju cylindrycznej spieczonej próbki. Opis w tek�cie 

Rys. 3.30 pokazuje typowe przekroje próbek w kształcie dysku, 
otrzymanych w wyniku spiekania stopu typu witalium Co-Cr-Mo. 
Trzy próbki oznaczone jako A, B i C były u�yte do eksperymentów: 

• Materiał A był spiekany przez 1 godz. w temperaturze 1150 °C  
w atmosferze czystego argonu, 

• Materiał B był dodatkowo poddany rotacyjnemu zgniataniu na 
zimno pod nominalnym ci�nieniem 600 MPa, 
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• Materiał C po powy�ej opisanym procesie był poddany 
jednogodzinnemu wy�arzaniu w czystym argonem z dalszym 
chłodzeniem w piecu ze stref� chłodzenia. 

Powy�ej opisany proces powinien teoretycznie zmieni� stopie� 
i rozkład porowato�ci. Niestety, efekt ten nie jest widoczny na 
pojedynczej wypolerowanej powierzchni (rys. 3.29). Jest natomiast 
dostrzegalny na mapach strukturalnych, które pokazuj� ci�gły, 
systematyczny spadek porowato�ci (rys. 3.30). Ponadto, mapy 
strukturalne nie s� idealnie symetryczne, co uwidacznia pewne braki 
symetrii podczas pocz�tkowego �ciskania próbek. Taki wniosek nie 
mógłby by� wyci�gni�ty bez przygotowania map strukturalnych. 

Inny przykład pokazano na rys. 3.31. Ilustruje on efekt modyfikacji 
ciekłego stanu skupienia stali szybkotn�cej SKC na zawarto�� 
w�glików eutektycznych. Po modyfikacji zaobserwowano znacz�ce 
polepszenie jednorodno�ci. Mapy strukturalne tego typu mog� by� 
bardzo pomocne w optymalizacji procesów produkcyjnych. 

 

Rys. 3.31. Mapa strukturalna pokazuj�ca zmiany rozkładu w�glików 
w eutektyce na przekroju wzdłu�nym nie modyfikowanego odlewu stali 

szybkotn�cej (na górze) i modyfikowanego (na dole) odlewu tej stali 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Zanim rozpoczniemy badania 
 
 
 

Drzewo nie targane wichrem rzadko kiedy 
wyrasta silne i zdrowe 

Seneka 
 
 

Działania ka�dego z nas mo�na z grubsza podzieli� na te, które 
podejmujemy w odruchu natychmiastowej reakcji na zaistniał� 
sytuacj� oraz te poprzedzone chwil� refleksji i zastanowienia. 
Pierwsza z tych sytuacji, cho� zapewne wa�na w kontek�cie 
do�wiadcze� wielu z nas, wykracza poza ramy niniejszej pracy,  
w której przyj�to zało�enie, �e działania zwi�zane z analiz� obrazów 
prowadzone s� w sposób systematyczny i oparty na obiektywnych 
zasadach. Aby zało�enie to było spełnione, przyst�puj�c do analizy 
nale�y przestrzega� kilku podstawowych zasad. Pierwsza z nich to:  

• zasada krytycznej analizy dost�pnych danych odnosz�cych si� do 
obiektu bada�.  

Jej znaczenie mo�na wyja�ni� zwracaj�c uwag� na to, �e obrazy 
zawieraj� mnogo�� barw (skali szaro�ci) układaj�cych si� w prze-
dziwne wzory, których sensowna interpretacja zazwyczaj nie jest 
mo�liwa bez okre�lenia charakteru zobrazowanego elementu. Dla 
przykładu przyjrzyjmy si� obrazowi przedstawionemu na rys. 4.1, 
który przedstawia zdj�cie fragmentu budynku Wydziału In�ynierii 
Materiałowej Politechniki Warszawskiej (miejsca pracy jednego  
z autorów niniejszego podr�cznika). Nawet dla pracowników 
Wydziału prawidłowa interpretacja rys. 4.1a byłaby trudna. Co zatem 
powiedzie� o sytuacji, w której znajduj� si� ci wszyscy Czytelnicy, 
którzy nie maj� poj�cia, �e taki Wydział istnieje na Politechnice War-
szawskiej? Przyst�puj�c do analizy obrazu, nawet tylko jako�ciowej 
(na przykład oceny elewacji budynku), nale�y przeprowadzi� 
mo�liwie gł�bok� i krytyczn� ocen� tego co wiemy o zobrazowanym 
obiekcie. Pozwoli to na ogół unikn�� podstawowych bł�dów w ich 
ocenie i klasyfikacji, które mog� przekre�li� warto�� uzyskanych 
przez nas wyników. 
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a 

 

 
b 

Rys. 4.1. Zdj�cia budynku Wydziału In�ynierii Materiałowej: 
 a) przypadek trudny do interpretacji oraz b) stosunkowo łatwy 
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Zasada krytycznej analizy danych, odnosz�cych si� do badanego 
obiektu, ma zastosowanie zarówno w przypadku obróbki istniej�cych 
obrazów, jak i na etapie ich otrzymywania. Uzyskuj�c zdj�cia 
interesuj�cych nas obiektów nale�y bowiem przestrzega� jednej  
z dwóch zasadniczych strategii:  

• zbierania losowych obrazów i  

• systematycznego obrazowania badanych struktur.  

Termin zbierania losowych obrazów oznacza, w kontek�cie rozwa�a� 
prowadzonych w niniejszej pracy, procedury pozwalaj�ce uzyska� 
dokumentacj� wizualn�, w której ka�de uj�cie badanego obiektu jest 
równie prawdopodobne w sensie rachunku prawdopodobie�stwa.  
W pewnym przybli�eniu oznacza to, �e �rodek ka�dego analizo-
wanego przez nas obrazu ma przypadkowe poło�enie wzgl�dem 
obranego układu odniesienia w przestrzeni, a orientacja jego płasz-
czyzny – przypadkow� orientacj� wzgl�dem osi tego układu. 
Spełnienie tych warunków ma zasadnicze znaczenie dla wielu metod 
analizy obrazów opartych na zasadach statystyki matematycznej.  
W szczególno�ci, losowy charakter obrazów jest istotny w badaniach 
cech budowy wewn�trznej materiałów. W tym przypadku jest to 
cz�sto warunek konieczny do oszacowania ilo�ciowych cech struktury 
badanego materiału.  

Dla zilustrowania wagi tego problemu posłu�my si� obrazem 
przedstawionym na rys. 4.2. Na rys. 4.2a zilustrowano schemat 
budowy kompozytu włóknistego, w którym włókna stanowi� 15% 
obj�to�ci. Obraz struktury, jaki uzyskamy na przekroju prostopadłym 
do osi włókien, pokazano na rys. 4.2b, a na przekroju równoległym do 
osi – na rys 4.2c. Proste rozwa�ania geometryczne prowadz� do 
wniosku, �e przekroje włókien na obrazach kompozytu zajmuj� 
�rednio 15% powierzchni. Wida� jednocze�nie, �e warto�ci uzyskiwa-
ne dla poszczególnych obrazów mog� by� bardzo dalekie od tej 
warto�ci. W rezultacie, aby otrzyma� w miar� u�yteczne oszacowanie 
obj�to�ci włókien na podstawie analizy obrazów struktury kompozytu 
nale�y przeprowadzi� pomiary na wielu przekrojach o losowym 
poło�eniu oraz o losowym ukierunkowaniu wzgl�dem osi włókien. 

Podany przykład dotyczy materiału o anizotropowej i do�� regularnej 
budowie. Sytuacja jest znacznie prostsza, gdy przedmiotem bada� jest 
materiał o budowie chaotycznej i izotropowej, którego przykładem 
jest swobodnie tworz�cy si� agregat cz�stek proszku tlenku �elaza 
przedstawiony na rys. 4.3. W przypadku takich materiałów ka�dy 
obraz struktury jest statystycznie taki sam, bez wzgl�du na jego  
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Rys. 4.2. Schemat kompozytu z ci�głymi włóknami (a), obraz jego struktury 
na przekrojach: poprzecznym (b) i wzdłu�nym (c) 

 

 

Rys. 4.3. Chaotyczny układ cz�stek proszku tlenku �elaza, który do��  
dobrze spełnia zało�enia izotropii 

orientacj� i poło�enie. W skrajnym przypadku pozwala to zbada� 
jeden przekrój materiału lub seri� przekrojów równoległych, które 
zazwyczaj jest łatwiej uzyska� ni� przekroje pod ró�nymi k�tami. 
Osi�ga si� w ten sposób taki sam efekt, jak w wyniku przypadkowego 
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obrazowania struktur nie spełniaj�cych warunków chaotyczno�ci  
oraz izotropii. 

Zanim przyst�pimy do analizy obrazów struktury badanych obiektów 
nale�y zatem odpowiedzie� na pytanie, czy maj� one budow� 
przypadkow� i izotropow�, czy te� nie. Je�li odpowied� jest nega-
tywna, nale�y upewni� si� czy obrazy b�d�ce przedmiotem analizy 
zostały uzyskane zgodnie z regułami przypadkowego zorientowania  
i zlokalizowania. Niestety, w praktyce reguły te spełniane s� do�� 
rzadko. W in�ynierii materiałowej cz�sto prowadzimy analiz� 
obrazów na nieprzypadkowo zorientowanych przekrojach, na 
przykład na przekroju poprzecznym pr�tów lub blach. Nie przekre�la 
to warto�ci uzyskanych wyników, cho� z cał� pewno�ci� ogranicza 
ich znaczenie. W skrajnym przypadku, uzyskane wyniki mog� by� 
odnoszone jedynie do konkretnej partii próbek oraz musz� by� 
traktowane jako charakterystyka przekroju, a nie materiału. Pewnym 
rozwi�zaniem jest wówczas badanie trzech wzajemnie prostopadłych 
przekrojów, które daj� w zasadzie niezły wgl�d w anizotropi� 
badanych obiektów. Na rys. 4.4 przedstawiono obrazy struktury  
 

 

Rys. 4.4. Obraz ziaren walcowanej blachy uzyskany w trzech prostopadłych 
wzgl�dem siebie przekrojach oraz przestrzenne zobrazowanie  
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blachy stalowej poddanej walcowaniu. Odpowiednio dobieraj�c 
proporcje liczebno�ci obrazów, otrzymanych na tych trzech prze-
krojach, mo�na uzyska� do�� wiarygodny statystyczny opis cech 
widocznej struktury materiału. Współczesne metody stereologii 
pokazuj�, �e niekiedy otrzymanie takiego opisu wymaga uzyskiwania 
obrazów w płaszczyznach równoległych do wybranego kierunku 
odniesienia (tzw. metoda przekrojów współosiowych). 

 

 
a 

 
b 

Rys. 4.5. Obraz przekrojów wlewka zakrzepłego stopu (a)  
oraz pnia drewna (b) 
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Znaczenie orientacji i poło�enia mo�e zmienia� si� w zale�no�ci od 
rodzaju badanej struktury. Orientacja obrazu jest szczególnie wa�na 
przy analizie obiektów o budowie anizotropowej oraz gdy istotna jest 
ich regularno��. Z kolei poło�enie obrazowanej przestrzeni jest 
niezwykle wa�ne, gdy badamy ciała o budowie systematycznie 
zmiennej w funkcji współrz�dnych przestrzennych. Przykładem 
takiego ciała jest tzw. wlewek zakrzepłego stopu (rys. 4.5a). Wiele 
przykładów struktur systematycznie niejednorodnych dostarcza tak�e 
przyroda (rys. 4.5b). W tego typu sytuacji badania nale�y prowadzi� 
według strategii systematycznie uzyskiwanych obrazów, które 
pozwol� rozpozna� i opisa� zmieniaj�c� si� struktur�, co zilustrowano 
na rys. 4.6, przedstawiaj�cym pomiary wielko�ci cz�stek w funkcji 
odległo�ci od powierzchni materiału. 

 

 
Rys. 4.6. Przekrój materiału o cechach wyra�nie innych w pobli�u 

powierzchni (a) oraz wyniki pomiaru powierzchni przekroju  
jasnych cz�stek w funkcji ich odległo�ci od powierzchni (b) 
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Podane przykłady dowodz� rzeczy do�� oczywistej, a mianowicie 
tego, �e obrazy, zwłaszcza pojedyncze, mog� by� �ródłem fałszywych 
wyobra�e� rzeczywisto�ci. Zanim przyst�pimy do pomiarów i analiz 
warto zada� sobie kilka zasadniczych pyta�, dotycz�cych badanego 
przez nas obiektu oraz sposobu obrazowania jego cech. W szcze-
gólno�ci nale�y zastanowi� si� czy: 

• badany obiekt jest jednorodny, czy ma budow� systematycznie 
zmienn� w funkcji współrz�dnych w przestrzeni, 

• badana struktura jest anizotropowa, czy izotropowa, 

• analizowane obrazy zostały uzyskane w sposób przypadkowy, 
czy systematyczny. 

 

 
a 

 
b 

Rys. 4.7. Przykłady interpretacji elementów struktury: a) listwy płytek tworz�cych 
struktur� lamelarn�, (b) relacja mi�dzy kształtem ziaren i cz�stek  

a ich obrazem na przekroju 
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W praktyce odpowied� na te pytania wi��e si� ze zbudowaniem 
modelu badanych obiektów oraz procesu ich obrazowania. Buduj�c 
taki model pami�tajmy, �e w zasadzie zawsze musi on mie� charakter 
trójwymiarowy. Cho� ogl�danie zdj�� zach�ca do nazywania 
widocznych na nich elementów poj�ciami ukształtowanymi  
w przestrzeni dwuwymiarowej, to jednak obiekty rzeczywiste maj� 
budow� przestrzenn� (rys. 4.7). 

Odr�bnym zagadnieniem jest liczba analizowanych obrazów 
pojedynczego przekroju. Oczywi�cie – im wi�cej obrazów struktury 
przeanalizujemy, tym dokładniejszy opis uzyskamy. Jednak ka�dy 
kolejny obraz to dodatkowe koszty i czas. 

Pewne wytyczne dotycz�ce optymalnej liczby analizowanych 
obrazów mo�na otrzyma� wykorzystuj�c teori� eksperymentu,  
a w szczególno�ci metody planowania bada�. Jednak w praktyce, ze 
wzgl�du na zło�ono�� zagadnienia, otrzymane w ten sposób 
informacje nale�y traktowa� wył�cznie jako wskazówk�. 

Jednym z podstawowych przesła� tego krótkiego rozdziału w intencji 
autorów podr�cznika jest przekonanie Czytelników, �e analiza 
powinna by� poprzedzona refleksj� nad tym co wiemy o badanych 
obiektach i sposobie otrzymywania obrazów. Próby analizy metod� 
okre�lan� czasem „z marszu” s� bardzo ryzykowne i najcz��ciej 
prowadz� do bł�dnych rezultatów. Drugim wa�nym postulatem jest 
konieczno�� okre�lenia celów, jakim ma słu�y� analiza, co zwykle 
wi��e si� ze specyficznymi wymaganiami dotycz�cymi dokładno�ci, 
szybko�ci otrzymywania oraz zakresu interpretacji wyników. 

Podstawowym celem ogólnego opisu obrazów struktury materiałów 
jest okre�lenie charakterystycznych elementów jej budowy, takich jak: 
cz�stki, powierzchnie graniczne i włókna, przy czym w wariancie 
ilo�ciowym, wybrane elementy struktury powinny by� opisane pod 
k�tem ich ilo�ci, wielko�ci, kształtu i rozmieszczenia. Zadanie to  
w przypadku wi�kszo�ci materiałów, cho� brzmi niewinnie, jest 
niezwykle trudne. Wynika to ze skomplikowania budowy materiałów, 
zarówno tych wytwarzanych przez człowieka, jak i przez Natur�. 
Zilustrujmy t� tez� kilkoma przykładami przedstawionymi na rys. 4.8. 

Pokazano na nim  struktur� typowego metalu, jaki jest u�ywany na 
przykład do produkcji narz�dzi chirurgicznych, oraz widok komórek 
wzrostowych pochodz�cych z li�cia wierzby. Przy stosunkowo 
małych powi�kszeniach w metalu obserwujemy cz�stki wtr�ce� 
niemetalicznych, które powstaj� w czasie procesu wytwarzania. Przy 
wi�kszych powi�kszeniach mo�emy dostrzec cz�stki faz, powsta-
j�cych w trakcie chłodzenia lub wygrzewania metalu oraz dyslokacji, 
które s� zwi�zane z procesami tłoczenia, a ogólniej przeróbki  
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plastycznej. Przy okazji mo�emy tak�e dostrzec granice mi�dzy 
krystalitami, jakie wypełniaj� obj�to�� metalu. Prosty przykład,  
a jakie bogactwo elementów struktury, które dodatkowo ró�ni� si� 
charakterem (cz�stki, powierzchnie, linie), kształtem, wielko�ci�  
i rozmieszczeniem. Ilo�ciowe opisanie wszystkich tych elementów 
  

a 

 
b 

 

Rys. 4.8. Obrazy struktury typowego metalu (a) oraz materiału 
wytwarzanego przez organizmy �ywe – li�� wierzby (b) 
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jest w oczywisty sposób pracochłonne i wymaga analizy setek  
obrazów. Dlatego przed przyst�pieniem do analizy dobrze jest 
kierowa� si� zasad� wyboru istotnych elementów struktury badanych 
obiektów. Pozwala ona na skupieniu uwagi na tych cechach, które 
maj� praktyczne znaczenie i pomini�cie nieistotnych, cho� cz�sto 
frapuj�cych szczegółów. Nale�y jednocze�nie zastrzec, �e istotno�� 
ma w tym przypadku kontekstowy charakter i jest �ci�le warunkowana 
badanymi wła�ciwo�ciami materiału. 

Dla przykładu wró�my do struktury metalu zilustrowanej na rys. 4.8. 
Je�li przedmiotem analizy jest odporno�� korozyjna, istotnymi 
elementami struktury materiału mog� by� wtr�cenia niemetaliczne, 
które ułatwiaj� powstanie lokalnych ogniw korozji elektrochemicznej. 
Z drugiej strony, w przypadku analizy twardo�ci metalu po odkształ-
ceniu plastycznym, wła�ciwym elementem mog� by� dyslokacje. 

Analizuj�c obrazy warto zatem stworzy� model systematyzuj�cy 
wiedz� o badanym materiale (obiekcie) oraz relacjach mi�dzy 
ró�nymi jego cechami a wykazywanymi wła�ciwo�ciami. Im wi�cej 
praw rz�dz�cych badanymi obiektami b�dziemy rozumieli, tym 
łatwiej uzyskamy ich ilo�ciow� charakterystyk�, co zgodne jest ze 
znan� maksym�, �e człowiek „widzi to co rozumie”.  

Analiz� obrazów warto tak�e poprzedzi� przeszukaniem, cho�by 
pobie�nym, dost�pnych baz danych opisuj�cych cechy struktury 
podstawowych materiałów. Pozwoli to nam odnie�� uzyskiwane 
wyniki do dost�pnych „punktów referencyjnych”. Du�e odst�pstwo 
mierzonych warto�ci od danych literaturowych powinno by� dla nas 
zach�t� do krytycznego sprawdzenia poprawno�ci stosowanych 
procedur. 

Ko�cz�c uwagi dotycz�ce tego, co warto zrobi� przed przyst�pieniem 
do pomiarów trzeba zwróci� uwag� na po�ytki płyn�ce z analizy 
procesu obrazowania oraz relacji pomi�dzy obrazowanymi 
elementami. We współczesnej technice mamy do dyspozycji cał� 
palet� ró�nych technik, pozwalaj�cych zobrazowa� szczegóły budowy 
ró�nego typu konstrukcji i materiałów. Wszystkie te techniki opieraj� 
si� na zasadzie, �e na obrazie uwidaczniane s� grupy atomów lub 
cz�stek maj�cych specyficzne wła�ciwo�ci wyró�niaj�ce je w sto-
sunku do tła. W wi�kszo�ci przypadków uzyskanie tych ró�nic 
wymaga pobudzenia obiektu obserwacji za pomoc� o�wietlenia przy 
u�yciu fal �wietlnych, promieniowania w podczerwieni i nadfiolecie, 
ale tak�e wykorzystuj�c fale elektronowe, d�wi�kowe, czy wi�zki 
jonów. (Przykłady wybranych metod obrazowania struktury 
przedstawiono na rys. 4.9). W rezultacie cz�sto si� zdarza, �e to co 
widzimy na zdj�ciu jest efektem zło�onego procesu rejestracji ró�nego  
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Rys. 4.9. Przykłady wybranych metod obrazowania struktury materiałów: (a) obraz  

w �wietle odbitym oraz (b) w elektronach przechodz�cych przez cienk� foli� metalow�,  
(c) obraz ultrad�wi�kowy wtr�ce� w stali, (d) obraz przedstawiaj�cy rozkład  

pierwiastków na przekroju badanego materiału 

 
typu fal i cz�stek uzyskiwanych z badanego obiektu, który odbiega 
zasadniczo od zasad kształtowania obrazów widzialnych dla naszego 
oka. Trac� wówczas sens poj�cia koloru oraz proste reguły 
widoczno�ci i zaniku obrazu danego elementu. Dla przykładu, na rys. 
4.9d pokazano obraz kryształu uzyskany za pomoc� fal 
elektronowych. Charakterystyczne pr��ki na tym obrazie s� jedynie 
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efektem oscylacji kontrastu na skutek zmniejszaj�cej si� grubo�ci 
badanego kryształku (tzw. efekt klina). Równie� obraz dyslokacji 
mo�e powstawa� i zanika� w do�� zło�ony sposób, zale�nie od 
warunków obserwacji. Analiza tego typu zdj�� musi by� cz�sto 
poprzedzona do�� zaawansowanymi symulacjami. 

Jednak tak�e w przypadku bardziej oczywistych sytuacji powstawania 
obrazów, na przykład w �wietle widzialnym, warto jest po�wi�ci� czas 
na zastanowienie si�, jaki wpływ na otrzymany obraz ma zastosowana 
procedura, a jaki struktura materiału. Nie warto tak�e nigdy 
ryzykowa� odpowiedzi na pytanie o to, co wida� na zdj�ciu, bez 
sprawdzenia w jakich warunkach ono powstało. Przy okazji warto 
zwróci� uwag�, �e w przypadku materiałów prze�roczystych dla 
zastosowanego o�wietlenia, obrazy struktury materiału maj� charakter 
rzutów. 

Na płaszczy�nie obrazów znajduj� si� wówczas wszystkie elementy 
struktury zlokalizowane w badanej obj�to�ci. W przypadku 
materiałów nieprze�roczystych i wielu metod obrazowania, bazu-
j�cych na emisji promieniowania z powierzchni badanego ciała, obraz 
wn�trza materiału mo�na uzyska� kroj�c go wzdłu� odpowiednich 
płaszczyzn. Istniej� tak�e metody, które pozwalaj� uzyska� obraz 
przekroju ciał bez ich ci�cia. Metody te, tzw. tomograficzne, s�  
w szczególno�ci szeroko wykorzystywane we współczesnej diagno-
styce medycznej.  Pewne uwagi na temat metod tomograficznych 
Czytelnik znajdzie w rozdziale VIII. 

 
 
Uwagi (nie) tylko dla materiałoznawców 
 
Metody metalografii ilo�ciowej oparte s� na zało�eniu, �e oceniana 
struktura jest reprezentatywna dla całego badanego obiektu. Materiały 
in�ynierskie maj� niejednorodn� struktur�. Obserwowana w tych 
tworzywach zmienno�� składu chemicznego oraz morfologii struktury 
jest pochodn� procesu wytwórczego. Dlatego elementem metodyki 
bada�, silnie wpływaj�cym na dokładno�� ilo�ciowej oceny struktury, 
jest strategia pobierania próbek. Miejsce pobrania i liczba próbek s� 
wypadkow� szeregu elementów. Nale�y do nich zaliczy� m.in. 
jednorodno�� składu chemicznego, wymiary i kształt wyrobu oraz 
technologi� zastosowan� przy jego wytwarzaniu. Podstawowe zna-
czenie ma to, czy uzyskane wyniki maj� charakteryzowa� tylko 
okre�lony obszar wyrobu, czy te� jego cało��.  
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Pierwszy przypadek dotyczy zazwyczaj bada� ekspertyzowych, 
maj�cych na celu wyja�nienie przyczyn zniszczenia badanego 
elementu. Miejsce pobrania próbek w takiej sytuacji jest 
jednoznacznie zdeterminowane i ograniczone zazwyczaj do niewiel-
kiego obszaru, le��cego w pobli�u strefy p�kni�cia. Przy ustalaniu 
szczegółowych warunków prowadzenia pomiaru nale�y kierowa� si� 
takimi samymi regułami, jakie obowi�zuj� w metalografii klasycznej. 
Dotyczy to w pierwszym rz�dzie poło�enia zgładu metalograficznego. 
Elementy struktury le��ce w pobli�u przełomu wykazuj� zazwyczaj 
wi�ksze lub mniejsze zdefektowanie. Bardziej obiektywne dane  
o strukturze wyj�ciowej materiału daje w takiej sytuacji analiza 
obszarów usytuowanych w zanacznej odległo�ci od strefy zniszczenia. 
Bez wzgl�du jednak na wybór miejsca pomiaru, jego wyniki opisuj� 
jedynie niewielk� obj�to�� badanego wyrobu. Liczb� N elementów 
struktury, jakie nale�y zmierzy�, by wzgl�dny bł�d pomiaru nie był 
wy�szy ni� γ mo�na wyznaczy� na podstawie znanego z teorii bł�dów 
wzoru: 

 

 

 

gdzie: uα – warto�� zmiennej o rozkładzie normalnym standary-
zowanym, któr� wyznacza si� z tablic dla przyj�tego 
poziomu ufno�ci 1-α,  

s(x) i x  – odchylenie standardowe oraz warto�� �rednia mierzonego 
parametru wyznaczone w trakcie pomiaru wst�pnego. 

Bardziej skomplikowana jest strategia pobierania próbek wtedy, gdy 
konieczne jest uogólnienie uzyskanych wyników na cały badany 
obiekt. Ten rodzaj informacji jest cz�sto wykorzystywany w trakcie 
kontroli jako�ci wyrobów oraz w badaniach dotycz�cych doskonalenia 
składu chemicznego lub struktury tworzyw. Tylko w nielicznych 
przypadkach pojedynczy zgład jest reprezentatywny dla całego 
badanego obiektu. Konieczne jest zatem opracowanie strategii 
pobierania prób, uwzgl�dniaj�cej specyfik� oceny struktury metodami 
metalografii ilo�ciowej.  

Podstaw� podejmowania decyzji o tym czy w badanym wyrobie 
wyst�puje niejednorodno�� struktury s� wyniki makroskopowych 
bada� metalograficznych wzbogacone o obserwacje mikroskopowe. 
Ich celem  jest w pierwszej kolejno�ci ujawnienie wszystkich 
obszarów jednolitych pod wzgl�dem morfologii struktury. Na podsta-
wie uzyskanych obrazów makroskopowych dokonuje si� takiego 
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wyboru miejsc wycinania próbek, by w trakcie pomiaru uwzgl�dnione 
zostały wszystkie charakterystyczne obszary wyrobu.  

Istotnym elementem strategii pobierania prób do bada� jest ustalenie 
poło�enia zgładów metalograficznych na wyci�tych próbkach. 
Rozwi�zanie tego problemu jest mo�liwe jedynie wtedy, gdy znany 
jest typ niejednorodno�ci wyst�puj�cej w danym obszarze. Spo�ród 
znanych definicji niejednorodno�ci w rozwa�aniach dotycz�cych 
poło�enia reprezentatywnego zgładu najbardziej przydatna jest ta, 
zgodnie z któr� niejednorodno�� jest traktowana jako pochodna 
zró�nicowania cech geometrycznych mierzonych elementów wyni-
kaj�cego z ich zorientowania (anizotropia) lub poło�enia (gradient) w 
badanym wyrobie. Z tego punktu widzenia wyró�ni� mo�na trzy 
kategorie niejednorodno�ci:  

• strefow�, 

• anizotropow�, 

• przypadkow�. 

  

 

Rys. 4.10. Obrazy struktur wykazuj�cych niejednorodno�� strefow�   
z gradientem jednowymiarowym (a), symetri� liniow� (b)  

oraz symetri� płask� (c) 
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Niejednorodno�� strefowa charakteryzuje si� tym, �e elementy 
struktury nie wykazuj�ce anizotropii grupuj� si� w okre�lonych 
miejscach wyrobu (rys. 4.10). Poło�enie reprezentatywnych zgładów 
na próbkach pobranych z wyrobów, których struktura wykazuje 
niejednorodno�� strefow�, przedstawiono schematycznie na rys. 4.11.  

Niejednorodno�� anizotropowa jest zazwyczaj efektem przeróbki 
plastycznej. Rozmieszczenie w przestrzeni elementów struktury  
w wyrobach, w których obserwuje si� ten typ niejednorodno�ci, jest 
cz�sto równomierne. S� one natomiast wydłu�one lub spłaszczone  
w okre�lonym kierunku (rys. 4.12). 

 

 

Rys. 4.11. Poło�enie reprezentatywnych zgładów na próbkach, których struktura wykazuje 
niejednorodno�� strefow�  z gradientem jednowymiarowym (a), 

symetri� liniow� (b) oraz symetri� płask� (c) 

   

Rys. 4.12. Przykłady struktur wykazuj�cych niejednorodno�� anizotropow� 

Warunki doboru zgładów, reprezentatywnych dla obiektów 
wykazuj�cych ten rodzaj niejednorodno�ci, uzale�nione s� m.in. od 
typu struktury (jedno- czy wielofazowa) oraz wyznaczanych para-
metrów. Przy ocenie udziału obj�to�ciowego analizowanej fazy 
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warunki reprezentatywno�ci spełnia przekrój prostopadły do osi 
orientacji. Udział powierzchniowy na tak zorientowanych zgładach 
jest estymatorem udziału obj�to�ciowego badanego elementu 
struktury. Ustalenie poło�enia reprezentatywnych przekrojów 
znacznie si� komplikuje w przypadku kompleksowego opisu takiej 
struktury. Zgład prostopadły do osi orientacji, zapewniaj�cy poprawn� 
ocen� udziału obj�to�ciowego analizowanych elementów struktury, 
nie jest reprezentatywny przy ocenie ich wielko�ci oraz kształtu. Te 
cechy struktury powinny by� wyznaczane na zbiorze zgładów metalo-
graficznych, nachylonych pod ró�nymi k�tami do osi orientacji. Ze 
wzgl�dów oszcz�dno�ciowych niezb�dne pomiary prowadzone s� 
jednak zazwyczaj tylko na jednym zgładzie, w wi�kszo�ci 
przypadków równoległym do osi orientacji. Dotyczy to, przykładowo, 
analizy wpływu odkształcenia plastycznego na faz� w�glikow�  
w wyrobach ze stali szybkotn�cej oraz oceny wtr�ce� niemetalicznych 
za pomoc� skal wzorców oraz metod ilo�ciowych. Na pierwszy rzut 
oka wydaje si�, �e takie podej�cie jest sprzeczne z logik�, gdy� 
uniemo�liwia poprawne wyznaczenie podstawowego parametru 
ilo�ciowego stosowanego w stereologii, jakim jest udział obj�to�cio-
wy. Je�eli jednak zwa�y si�, �e proces przeróbki plastycznej nie 
powoduje zmiany udziału obj�to�ciowego tych faz, a wpływa jedynie 
na ich morfologi�, to taki wybór poło�enia zgładu jest uzasadniony  
i pozwala na lepsz� ocen� wpływu zastosowanej technologii na 
struktur�. 

Niejednorodno�� przypadkowa charakteryzuje si� lokalnym, 
nierównomiernym rozmieszczeniem składników strukturalnych  
w postaci losowo usytuowanych skupisk o ró�nym kształcie i wiel-
ko�ci (rys. 4.12).  

  

Rys. 4.12. Przykłady struktur wykazuj�cych niejednorodno�� przypadkow� 
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Dla wyrobów, w których wyst�puje ten typ niejednorodno�ci, nie 
mo�na poda� ogólnie obowi�zuj�cych reguł doboru reprezenta-
tywnych zgładów metalograficznych. Ka�dy przypadek nale�y 
rozwi�zywa� indywidualnie, uwzgl�dniaj�c m.in. zastosowan� 
technologi�, wymiary i kształt badanego obiektu. Szczególnie wa�ne 
s� informacje dotycz�ce historii technologicznej badanej próbki. Brak 
wiedzy w tym zakresie mo�e prowadzi� nawet do nieprawidłowej 
interpretacji uzyskanych wyników. W najlepszym przypadku zmusza 
za� prowadz�cego badania do wykonania dodatkowych próbek, co 
znacznie podnosi koszt pomiaru. 

Celem wst�pnego pomiaru, prowadzonego na niewielkim obszarze 
badanego obiektu,  jest uszczegółowienie warunków zapewniaj�cych 
uzyskanie wyników z zało�on� dokładno�ci�. Punktem wyj�cia dla 
tych działa� jest oszacowanie (równanie na str. 174) niezb�dnej 
sumarycznej liczby pomiarów. Nast�pnie dobierana jest liczba: próbek 
n1, zgładów metalograficznych na próbce n2 oraz pól pomiarowych na 
ka�dym zgładzie n3, tak by ich iloczyn był równy wyznaczonej suma-
rycznej liczbie pomiarów n. Nie wszystkie warianty pomiaru, po-
prawne z matematycznego punktu widzenia, mog� by� zastosowane w 
praktyce. Przykładowo, liczba próbek nie powinna by� mniejsza od 
liczby charakterystycznych stref wyst�puj�cych w badanym wyrobie. 
Du�a liczba próbek znacznie podnosi natomiast koszty procesu po-
miarowego. Konieczne jest zatem poszukiwanie optymalnego wa-
riantu pomiaru. W licznych pracach po�wi�conych temu problemowi 
wykazano, �e czynnikiem najsilniej wpływaj�cym na dokładno�� po-
miaru jest liczba mierzonych próbek, nastepnie – liczba zgładów, a na 
samym ko�cu – liczba pól na zgładzie. Dlatego bł�dem metodycznym 
jest prowadzenie pomiaru na bardzo du�ej liczbie pól pomiarowych 
przy niewielkim zasobie próbek. Wyra�ny wzrost nakładu pracy nie 
powoduje bowiem zwi�kszenia dokładno�ci pomiaru. Przeszkod� 
utrudniaj�c� zwi�kszenie liczby próbek do bada� jest du�y koszt ich 
wykonania. Je�eli s� jednak znane koszty wykonania próbki, zgładu 
oraz pomiaru na jednym polu pomiarowym, to dla zało�onej dokład-
no�ci pomiaru mo�na obliczy� najkorzystniejszy pod wzgl�dem 
kosztów stosunek n1:n2:n3. 

Z do�wiadczenia autorów wynika, �e dobr� rad� dla osób podejmuj�-
cych działania zwi�zane z analiz� obrazów struktury materiału mo�e 
by� zach�ta do traktowania obiektu bada� jako potencjalnie niejedno-
rodnego i anizotropowego. Innymi słowy, przyst�puj�c do bada� nie 
czy�my �adnych zało�e� wst�pnych. W szczególno�ci nie czy�my 
zało�e� „nieu�wiadomionych”, które wynikaj� z automatyzmu pew-
nych działa�. Badaj�c jeden przekrój poprzeczny, lub tylko obszar  
z dala od brzegu próbki, z góry przes�dzamy o jednorodno�ci  
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i izotropii struktury badanego materiału. Mo�e si� zdarzy�, �e 
post�powanie takie jest zasadne, jednak nie musi to by� reguł�! Je�li 
zatem mo�e ono budzi� w�tpliwo�ci, lepiej przestrzega� 
uniwersalnych zasad. 

Korzystaj�c z podanych uwag nale�y jako zasad� przyj��, �e analiza 
struktury materiałów powinna by� prowadzona na podstawie obrazów 
uzyskanych w co najmniej trzech charakterystycznych miejscach:  

• na powierzchni badanych elementów,  

• w pobli�u �rodka oraz  

• w poło�eniu po�rednim mi�dzy powierzchni� a �rodkiem  

Taka lokalizacja opiera si� na obserwacji, �e wi�kszo�� obiektów 
fizycznych ma inne cechy na powierzchni, a to ze wzgl�du na skutek 
powierzchniowych czynników zwi�zanych z operacjami nadawania 
wymiarów i kształtu oraz z powodu oddziaływania otoczenia, czyli 
warunków atmosferycznych lub specjalnych �rodowisk gazowych czy 
ciekłych. Cz�sto powierzchnia jest tak�e modyfikowana przy zasto-
sowaniu przemy�lanych metod chemicznych, fizycznych i mecha-
nicznych. Powierzchnia badanych przez nas materiałów wymaga 
zatem zawsze specjalnego zainteresowania. 

 

Uwagi (nie) tylko dla lekarzy 
 
�aden z autorów nie jest lekarzem. Z jednej strony osłabia to rang� 
naszych uwag, a drugiej jednak stwarza nam niezb�dny dystans do 
metod obrazowania u�ywanych w medycynie. Trzeba te� wzi�� pod 
uwag�, �e trwaj�ca od kilku lat współpraca z lekarzami daje nam 
pewne poj�cie o istniej�cych problemach. W badaniach medycznych 
nakłada si� na siebie kilka problemów: 

• Obiektywna, ogromna zmienno�� obiektów bada� sprawia, �e 
zaniedbuje si� zagadnienia powtarzalno�ci warunków badania.  
O ile ró�ni pacjenci mog� wymaga� ró�nych nastawów aparatury, 
o tyle kolejne badania tego samego pacjenta powinno si� 
wykonywa� w tych samych warunkach w celu zapewnienia 
porównywalno�ci wyników. Jeden z autorów przechodzi co roku 
kontrolne badania spirometryczne, w których mierzy si� m.in. 
obj�to�� wydechow� płuc. W ubiegłym roku wynik okazał si� ok. 
3% ni�szy, ni� dwa lata wcze�niej. Lekarz stwierdził, �e nie ma 
powodów do wi�kszego niepokoju, bo w ko�cu wszyscy si� 
starzejemy i z czasem spada wydolno�� naszego organizmu. 
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Lekarz zapomniał jednak o pewnym drobiazgu – wcze�niejsze 
badania wykonano na innym aparacie, przy którym podczas 
pomiaru pacjent przyjmował pozycj� stoj�c�. Tymczasem nowy 
aparat wymagał pozycji siedz�cej, co mo�e da� wyra�ne zani�enie 
wyniku w porównaniu w poprzedni� metod�. 

• Wiele bada� wykonuje si� szybko, co niekoniecznie musi 
dowodzi� braku staranno�ci. Cz�sto jest to spowodowane np. 
powa�nym stanem pacjenta, który wymaga bardzo szybkiej 
diagnozy. Podobnie jest w przypadku bada� echokardio-
graficznych niemowl�t, które podczas badania cały czas ruszaj� si� 
i cz�sto krzycz�. Takie zachowanie niezmiernie utrudnia 
prowadzenie badania. Obrazy przygotowywane dla potrzeb 
automatycznej analizy wymagaj� szczególnej staranno�ci. W opinii 
współpracuj�cych z nami lekarzy, cz�sto zdarza si�, �e obraz 
oceniany przez nich jako bardzo dobry jest przez nas krytykowany 
jako obraz o kiepskiej jako�ci. 

• Czynnikiem, którego nie mo�na niestety pomin��, jest te� 
nastawienie personelu pomocniczego. Radykalny wzrost wymaga� 
jako�ciowych oraz wymuszanie rejestracji wyników spotykaj� si�  
z oporem, gdy� s� traktowane jako dodatkowe obci��enie. 
Ciekawy przypadek w tym zakresie opisał jeden ze znajomych 
lekarzy. Gdy dostawał �le zrobione zdj�cia, technicy odpierali 
wszelkie zarzuty, twierdz�c, �e winna jest aparatura. Gdy 
zmuszono ich do stosowania w pracowni rentgenowskiej klinów 
próbnych i zacz�to obrazy analizowa� w sposób ilo�ciowy zyskano 
nowe narz�dzie, za pomoc� którego mo�na w przybli�eniu okre�li� 
jaki bł�d popełniono podczas wykonywania zdj�cia. Trafno�� tej 
oceny była tak wielka, �e technik, zamiast tradycyjnie utrzymywa�, 
�e zrobił wszystko tak, jak nale�y, zapytał: A sk�d pan doktor wie? 

• Na zako�czenie wreszcie trzeba wspomnie� o konieczno�ci 
przełamania pewnej tradycji w badaniach medycznych. 
Niew�tpliwie dobr� stron� tej tradycji jest przyzwyczajenie do 
systematycznego gromadzenia i katalogowania dokumentacji 
medycznej. W przypadku niektórych szpitali wszystkie badania 
ultrasonograficzne s� dokumentowane na ta�mach video, a naj-
starsze nagrania (wci�� mo�liwe do odczytu!) si�gaj� �wier� wieku 
wstecz. Niestety, precyzyjne urz�dzenia diagnostyki obrazowej, a 
wi�c tomografy komputerowe, aparaty do rezonansu 
magnetycznego oraz najnowsze aparaty rentgenowskie s� 
narz�dziami stosunkowo nowymi i wci�� brak odpowiednio 
precyzyjnych wytycznych, jak badania nale�y prowadzi�  
i dokumentowa�. Mo�na to porówna� z rewolucj�, w wyniku której 

Aby uspokoi� 
Czytelników 
zatroskanych 
stanem zdrowia 
jednego z auto-
rów wspomnimy 
jedynie, �e jego 
wyniki s� obecnie 
na poziomie ok. 
20% powy�ej 
normy 

Powy�sza uwaga 
na temat od-
miennej opinii 
ró�nych specjali-
stów na temat 
jako�ci obrazów 
dowodzi jak 
wa�na jest bie-
��ca współpraca 
i konsultowanie 
przebiegu bada� 
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w latach 70 ubiegłego wieku upowszechniono w badaniach 
materiałoznawczych mikroskopy skaningowe. 

Podsumowuj�c niniejszy rozdział, który jest rozgrzewk� intelektualn� 
do bardziej zło�onych tematów w dalszej cz��ci podr�cznika, mo�na 
powiedzie�, �e zanim zaczniemy analiz� obrazów, dobrze jest si� 
zastanowi� nad tym co badamy, po co to robimy i jak otrzymujemy 
obrazy badanych przez nas obiektów. Im precyzyjniej odpowiemy na 
te pytania, tym łatwiej b�dzie nam rozwi�za� postawione zadania  
i tym dokładniejsze uzyskamy wyniki. A je�li ju� wszystko zostanie 
precyzyjnie zaplanowane, pami�tajmy, �e dobre wyniki mo�na zwy-
kle otrzyma� tylko na podstawie obrazów o bardzo wysokiej jako�ci. 

 

Rys. 4.13. 	ródoperacyjne badanie USG jest przeprowadzane w ekstremalnych 
warunkach, w których trudno zapewni� idealn� powtarzalno�� warunków badania 

Omawiane tu 
bł�dy wpływaj� 

na jako�� 
uzyskiwanych 

obrazów, 
natomiast w 
�adnym przy-

padku nie stano-
wi� zagro�enia 

dla zdrowia dia-
gnozowanego 

pacjenta



Rozdział V  

Akwizycja obrazu 
 
 
 

Walczy� i szuka� – i nie ust�powa� 

Alfred Tennyson 
 
 

Pierwszym krokiem komputerowej analizy obrazu jest zawsze jego 
akwizycja, przez któr� b�dziemy rozumieli uzyskanie cyfrowego 
zapisu informacji obrazowej. Wiele osób skupia si� na przetwarzaniu 
obrazów, zapominaj�c jakby, ze przecie� ten obraz musi by� 
wcze�niej zarejestrowany i to od jego jako�ci zale�y bodaj najsilniej 
wynik pó�niejszej analizy. Nawet najlepszy specjalista i najlepsze 
oprogramowanie nie dokonaj� cudów na podstawie bardzo kiepskich 
obrazów. Rozwój techniki spowodował, �e dysponujemy obecnie 
silnie zró�nicowanymi �ródłami obrazów. Najwa�niejsze z nich to: 

• Skanery ró�nych typów, które pozwalaj� zamieni� na form� 
cyfrow� klasyczne fotografie, zdj�cia rentgenowskie, odr�czne 
rysunki i wydruki, a nawet obrazy niezbyt du�ych, płaskich 
przedmiotów. 

• Kamery CCD, które wykazuj� ogromne zró�nicowanie. Mamy np. 
kamery czułe na ró�ne rodzaje promieniowania – od rentge-
nowskiego, poprzez nadfiolet i promieniowanie widzialne a� do 
podczerwieni. S� one �ródłem obrazów wykonywanych w skali 
makro oraz podstawowym narz�dziem rejestracji informacji 
z mikroskopów optycznych. Kamery nie b�d� bli�ej omawiane 
w niniejszym rozdziale, nale�y jednak wspomnie�, �e w ogólno�ci 
tanie kamery internetowe nie zapewniaj� jako�ci odpowiedniej dla 
potrzeb analizy obrazu. 

• Aparaty cyfrowe, którym b�dzie po�wi�cony jeden z podrozdzia-
łów. 

• Mikroskopy elektronowe, w tym przede wszystkim mikroskopy 
skaningowe, stanowi�ce obecnie podstawowe narz�dzie w bada-
niach materiałoznawczych. Ich uniwersalno�� sprawia, �e s� 
u�ywane w wielu dziedzinach �ycia. 

Nale�y pami�ta�, 
�e obraz wyj-
�ciowy, nawet 

je�li ma znaczn� 
liczb� artefaktów 
i wysoki poziom 

szumów i tak 
zawiera najwi�cej 
u�ytecznej infor-

macji. Analiza 
obrazu mo�e te 
u�yteczne infor-

macje jedynie 
wyłowi�, nato-
miast nie jest 

narz�dziem do 
ich generowania
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• Cyfrowe aparaty rentgenowskie. 

• Magnetowidy analogowe (wymagaj� konwersji obrazów na form� 
cyfrow�) oraz cyfrowe. 

• Nowoczesne urz�dzenia diagnostyki medycznej, a wi�c ultraso-
nografy i echokardiografy, tomografy komputerowe, rezonans 
magnetyczny. 

• Satelity. zostały one tu wymienione osobno, cho� w gruncie rzeczy 
maj� zamontowane na pokładzie najcz��ciej zestawy 
specjalizowanych kamer i aparatów fotograficznych. Poniewa� 
jednak obrazy satelitarne stanowi� jedno z podstawowych �ródeł 
informacji dla potrzeb meteorologii, kartografii i szeroko 
rozumianych zastosowa� militarnych, zostały tu osobno wymie-
nione. 

• Inne urz�dzenia generuj�ce obrazy, np. mikroskopy sił 
atomowych, wideoradary, itp. Ich znaczenie jako �ródła danych dla 
potrzeb analizy obrazu jest jednak znikome w porównaniu 
z innymi metodami pozyskiwania obrazów. 

Pewne informacje dotycz�ce akwizycji obrazów znalazły si� ju�  
w poprzednich rozdziałach. Przykładowo, rozdział III omawiał 
zagadnienia rozdzielczo�ci obrazów, mikroskopów i kamer oraz 
sposoby ich optymalnego doboru. W tym miejscu zostan� omówione 
te zagadnienia, które autorom wydawały si� najciekawsze 
(Czytelnikom te� nale�y si� odrobina rozrywki) i najwa�niejsze. Ze 
wzgl�du na ograniczona obj�to�� pracy niemo�liwe było szczegółowe 
omawianie wszystkich technik. Niektórym, wymienionym wy�ej 
narz�dziom, np. tomografii komputerowej lub rezonansowi 
magnetycznemu po�wi�cone s� całe monografie, omawiaj�ce 
praktycznie wył�cznie zasady bada� i otrzymywania obrazów. 

Zarówno pierwszy element analizy obrazu, a wi�c wybór 
odpowiednich obiektów do analizy, jak i ostatni, czyli interpretacj�  
i weryfikacj� wyników, musz� przeprowadzi� specjali�ci z danej 
dziedziny. Natomiast niniejszy podr�cznik skupia si� na �rodkowej 
cz��ci tego procesu, a wi�c przetwarzaniu obrazów oraz ich 
kwantyfikacji, czyli wykonywaniu pomiarów. Te wła�nie elementy 
sprawiaj� najwi�cej trudno�ci, które z kolei prowadz� do 
rozczarowania mo�liwo�ciami analizy obrazu. Zatem rozdział V 
zawiera uwagi, które maj� pomóc w racjonalnym pozyskaniu 
(akwizycji) obrazów do analizy. 
 
 

Echokardiografy 
to po prostu 
specjalizowane 
ultrasonografy, 
przeznaczone do 
badania serca 
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modzielnego 
skoku na Wielkiej 
Krokwi 



 

 

 

 

 

 

 

Akwizycja obrazu 185

Fotografia 

 
Dokumentacja fotograficzna stanowi jedno z najwa�niejszych �ródeł 
obrazów dla komputerowej analizy. �ledzenie rozwoju tej techniki 
jest tak fascynuj�ce, �e po�wi�cimy mu nieco wi�cej miejsca. Nie 
zawsze to, co stare jest złe (i nie dotyczy to tylko wina). Wielu 
artystów fotografików uwa�a, �e najdoskonalsze krajobrazy górskie 
uwiecznił Vittorio Sella, który nawet w najwy�sze góry je�dził 
z wielkoformatowym aparatem... Wszyscy marzyli jednak o bardziej 
por�cznym urz�dzeniu. Pojawiły si� wi�c błony zwojowe, na których 
mo�na było na�wietla� mniejsze zdj�cia, o formacie 6x9 cm. 
Przykładem takiego aparatu jest pochodz�ca z lat dwudziestych 
kamera Filma (rys. 5.1). Prosty obiektyw składał si� z jednej soczewki 
i nie miał �adnej regulacji ostro�ci. Prymitywna migawka dawała czas 
ekspozycji 1/60 s lub czas B, czyli dowolnie długi. Przesuwna płytka  
z dwoma otworami zapewniała dwie przysłony, o warto�ci ok. 5,6 
i 12. Aparat mimo swojej prostoty nadawał si� do wykonywania 
dobrych zdj�� portretowych. 

Kolejnym aparatem formatu 6x9 cm jest pochodz�ca z połowy XX w. 
Belfoca (rys. 5.1). Miała ju� typowy dla współczesnych aparatów ze-
staw przysłon i czasów ekspozycji. Ciekawostk� był spr��ynowy 
nap�d migawki, która nie wymagała osobnego „naci�gania”. Po prostu 
spr��yn� zamykaj�c� migawk� naci�gało si� podczas naciskania 
spustu. Aparat miał konstrukcj� mieszkow� i dzi�ki temu, pomimo 
du�ego formatu zdj�cia, mo�na go było po zło�eniu schowa� do 
kieszeni.  

W latach 70 bardzo popularne były w Polsce aparaty produkcji 
rosyjskiej o nazwie Zenit (rys. 5.1). Swoj� popularno�� zawdzi�czały 
niezłym parametrom przy równocze�nie przyst�pnej cenie. Był to ju� 
aparat małoobrazkowy, czyli pracuj�cy na wci�� u�ywanym filmie 
35mm, wykonuj�cy zdj�cia o formacie 24x36mm. Najwi�ksz� zalet� 
aparatu stanowił fakt, �e była to lustrzanka jednoobiektywowa. Ozna-
cza to, �e w wizjerze aparatu było wida� dokładnie to, co jest fotogra-
fowane i mo�na było precyzyjnie ustawi� ostro��. Cen� za to odogo-
dnienie były jednak znaczne gabaryty i masa aparatu, si�gaj�ca 1 kg. 

Wszystkie omówione dot�d aparaty fotograficzne wykorzystywały do 
tworzenia obrazu procesy chemiczne, zachodz�ce pod wpływem 
padaj�cego �wiatła na błonie fotograficznej. Nie s� wi�c dobrym 
i wygodnym �ródłem obrazów dla komputerowej analizy. Stały si� 
nim dopiero wprowadzone na szerok� skal� pod koniec XX w. aparaty 
cyfrowe. 
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mi�kko rysował i 
tym samym roz-
mywał zmarsz-
czki na twarzy 

fotografowanej 
osoby



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

186

 

Rys. 5.1. Przykłady zewn�trznych zmian, towarzysz�cych rozwojowi aparatów 
fotograficznych. Opis w tek�cie 

Przykładem do�� zaawansowanej konstrukcji tego typu jest pokazany 
na rys. 5.1. Nikon Coolpix 5700, wprowadzony na rynek w drugiej 
połowie 2002 r. Aparat ten jest urz�dzeniem w pełni cyfrowym; 
obrazy s� zapisywane na no�niku magnetycznym, a pojedynczy obraz 
mo�e składa� si� z 5 mln punktów. Układ optyczny ma zmienn� 
ogniskow� i pozwala na wykonywanie zdj�� odpowiadaj�cych 
obiektywowi szerokok�tnemu (35 mm) poprzez wszystkie stany 
po�rednie, a� do teleobiektywu o ogniskowej 280 mm. Dodatkowo 
mo�na fotografowa� niewielkie obiekty w trybie makro, przy którym 
aparat jest umieszczony jedynie 2 cm od fotografowanego elementu. 
Konstrukcja aparatu pozwala na jego poł�czenie z mikroskopem 

Rozdzielczo��  
5 mln punktów 
pozwala na druk 
bardzo dobrej 
jako�ci obrazów 
formatu A3 na 
drukarce atra-
mentowej lub w 
technice offseto-
wej (tak druko-
wane s� ksi��ki  
i czasopisma) 
zdj�� wi�kszych 
od formatu tej 
ksi��ki 
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optycznym i rejestracj� obrazów mikroskopowych. Ciekawe 
mo�liwo�ci daje elektronika aparatu. Elektroniczny wizjer sprawia, �e 
pracuje on podobnie, jak lustrzanka jednoobiektywowa, umieszczony 
na przegubie niewielki ekran ułatwia np. wykonywanie zdj�� w tłumie 
lub autoportretów, natomiast oprogramowanie umo�liwia m.in. 
redukcj� szumów przy zdj�ciach nocnych lub dostosowanie si� do 
dowolnego �ródła �wiatła (jest to tzw. balans bieli – dzi�ki niemu 
zdj�cie wykonane w �wietle �ółtej �arówki sodowej mo�e wygl�da� 
tak, jakby zrobiono je przy �wietle słonecznym). Dodatkowo Coolpix 
pozwala na zapisanie krótkiego (60 sek.) filmu wraz z d�wi�kiem. 
Taki kombajn stanowi wygodne �ródło obrazów dla komputerowej 
analizy, gdy� mo�na je szybko przesła� do pami�ci komputera 
poprzez zł�cze USB.  

Cena omawianego aparatu cyfrowego jest porównywalna z cen� 
kamery CCD wraz z kart� frame grabber, czyli przetwornikiem 
analogowo-cyfrowym umo�liwiaj�cym wczytanie obrazu z kamery do 
pami�ci komputera. Aparat cyfrowy stanowi zatem interesuj�ce 
rozwi�zanie, mog�ce skutecznie konkurowa� z klasycznymi kamera-
mi. Pewn� niedogodno�ci� wi�kszo�ci aparatów jest brak mo�liwo�ci 
przesyłania obrazu do komputera w czasie rzeczywistym, ale wada ta 
jest rekompensowana ich wi�ksz� uniwersalno�ci�.  

Niektóre mo�liwo�ci fotografii cyfrowej pokazano na rys. 5.2. Zdj�cie 
pasikonika (rys. 5.2a) zostało wykonane w trybie makro. Jak wida�, 
optyka aparatu oferuje w tym trybie do�� znaczn� gł�bi� ostro�ci, 
gdy� obraz jest ostry w zakresie od głowy do połowy tułowia. 
Poł�czenie aparatu z mikroskopem stereoskopowym (rys. 5.2b) lub 
metalograficznym (rys. 5.2c) pozwala na otrzymanie obrazów przy 
du�ych powi�kszeniach. Znaczna rozdzielczo�� elementu �wiatło-
czułego, przekraczaj�ca zalecenia opisane w rozdziale III, sprawia, �e 
pozwala on na rejestracj� cało�ci informacji zbieranej przez obiektyw. 
Współczesne aparaty fotograficzne wyrosły ju� z choroby wieku 
dzieci�cego, polegaj�cej na słabym odwzorowywaniu szczegółów  
w zakresie ciemnych tonów, a liniowa charakterystyka czuło�ci 
umo�liwia odwzorowywanie szczegółów w pełnym zakresie odcieni. 
Na zdj�ciu przedstawiaj�cym laboratorium analizy obrazu (rys. 5.2d) 
szczegóły s� widoczne zarówno w �wiatłach, jak i w cieniach, co 
mo�na oceni� na podstawie obrazu fragmentu biurka i podłogi pod 
blatem. Warto zwróci� uwag�, �e omawiane zdj�cie zarejestrowano 
bez dodatkowego o�wietlenia, które ułatwiłoby rejestracj� szczegółów 
w cieniach. 
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a b 

  
c d 

Rys. 5.2. Przykłady zdj�� wykonanych aparatem cyfrowym: a) pasikonik w trybie makro,  
b) rozwielitki obserwowane w mikroskopie stereoskopowym, c) grafit sferoidalny obserwo-

wany w mikroskopie optycznym, d) laboratorium analizy obrazu. Komentarze w tek�cie 

Jeszcze inny przykład wykorzystania aparatu cyfrowego przedstawia 
rys. 5.3. Jest on fotomonta�em, który ułatwia zrozumienie 
mechanizmu wykonywania skr�tu na nartach. Jako�� tego obrazu jest 
co prawda niezbyt wysoka z powodu niewielkiej rozdzielczo�ci, 
wynosz�cej 320x240 punktów, ale pozwala na ocen� wielu 
parametrów ruchu, np. uło�enia r�k, szeroko�ci prowadzenia nart, 
ruchu tułowia wzgl�dem kierunku jazdy, itp. Wykorzystuj�c metody 
analizy obrazu mo�na na podstawie zapisu wideo stara� si� 
zoptymalizowa� technik� jazdy zawodnika lub podpatrzy�, dlaczego 
konkurenci jad� jeszcze szybciej. Mo�na przypuszcza�, �e dalszy 
rozwój techniki doprowadzi do zatarcia si� ró�nic pomi�dzy 
cyfrowymi kamerami wideo i aparatami fotograficznymi. 
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Rys. 5.3. Sekwencja wideo rozbita na poszczególne klatki i zmontowana 
w celu  pokazania mechanizmu skr�tu narciarskiego 

Po tym, nieco odbiegaj�cym od zasadniczego tematu rozwa�a�, 
wst�pie pora przej�� do bli�szego omówienia zasad akwizycji 
obrazów za pomoc� aparatu cyfrowego: 

• Automatyka aparatu zapewnia wła�ciwy dobór parametrów 
na�wietlania w wi�kszo�ci warunków o�wietlenia. Ułatwia to 
wykonywanie zdj��, szczególnie reporta�owych, przy których nie 
ma czasu na dobieranie optymalnych warunków ekspozycji. 
Automatyka mo�e jednak okaza� si� przeszkod�, np. przy 
rejestracji obrazów mikroskopowych. Wymóg porównywalno�ci 
wykonywanych zdj�� narzuca wykonywanie ich przy tych samych 
warto�ciach czasu i przysłony, co wyklucza automatyczne ich 
nastawianie. 

• Podobnie, jak warunki na�wietlania, automatycznie ustawiana jest 
te� ostro�� (autofocus). Układy automatycznego ustawiania 
ostro�ci najcz��ciej pracuj� wykorzystuj�c optymalizacj� kontrastu 
rejestrowanego zdj�cia. Co prawda w wi�kszo�ci przypadków 
układy autofocus poprawnie ustawiaj� ostro��, ale popełniaj� bł�dy 
w przypadku obiektów szybko poruszaj�cych si�, zestawów 
obiektów o ró�nej odległo�ci od aparatu oraz przy słabym 
o�wietleniu. 

Autofocus nale�y 
te� wył�czy� przy 

rejestracji obra-
zów mikrosko-
powych, gdy� 

utrudnia on 
optymalne usta-

wienie ostro�ci 
mikroskopu
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• R�czne ustawianie ostro�ci w przypadku aparatów cyfrowych jest 
utrudnione z powodu niewielkiej rozdzielczo�ci ciekłokrystali-
cznych ekranów lub celowników. Mo�na wykorzysta� wyj�cie 
wideo i podł�czy� aparat np. do telewizora, dzi�ki czemu kontrol� 
ostro�ci mo�na przeprowadzi� na wi�kszym monitorze. Z kolei 
podł�czenie do nowoczesnego, korygowanego na niesko�czono�� 
mikroskopu optycznego korzystnie jest wykona� z ostro�ci� 
równie� ustawion� na niesko�czono��. Przy odpowiednim wyre-
gulowaniu mikroskopu pozwala to na otrzymywanie dobrej 
ostro�ci obrazu na podstawie ustawie� ostro�ci obrazu 
obserwowanego przez okular mikroskopu.  

• Nale�y równie� uwa�a� na balans bieli, czyli dopasowanie korekcji 
barw tak, aby białe elementy były widoczne na zarejestrowanych 
obrazach równie� jako białe, bez przebarwie�. Automatyczny 
balans bieli nie daje zwykle dobrych wyników przy rejestracji 
obrazów mikroskopowych. Z kolei manualne jego ustawianie 
trzeba systematycznie sprawdza�, gdy� barwa �wiatła dawanego 
przez �arówk� mo�e zmienia� si� w wyniku nawet niewielkich 
waha� napi�cia pr�du.  

Aparaty cyfrowe posiadaj� wiele zalet i stanowi� bardzo uniwersalne 
urz�dzenia. Maj� jednak swoje wady, o których nale�y pami�ta�. 
Przede wszystkim aparaty cyfrowe wykazuj� bardzo delikatn� 
budow� i łatwo je uszkodzi�. W odró�nieniu od starszych konstrukcji 
klasycznych aparatów fotograficznych aparaty cyfrowe wymagaj� 
zasilania energi� elektryczn�. Niektóre modele mo�na zasila� 
z ogólnie dost�pnych baterii, ale wi�kszo�� u�ywa specjalnych 
akumulatorów. Rozwi�zanie to zwi�ksza czas pracy aparatu, ale 
du�ym problemem staje si� rozładowanie akumulatora w trakcie 
pracy. Dlatego nale�y zabezpieczy� sobie drugi akumulator na 
wymian�, a jednocze�nie w miar� mo�liwo�ci (np. podczas rejestracji 
obrazów mikroskopowych) korzysta� z zasilania sieciowego. Pewne 
ograniczenia nios� ze sob� równie� karty pami�ci aparatów 
cyfrowych. W przypadku konieczno�ci rejestracji du�ej liczby 
obrazów potrzebne b�dzie u�ycie karty o odpowiednio wi�kszej 
pojemno�ci albo okresowe przesyłanie obrazów do pami�ci 
komputera i ich archiwizacja na dysku twardym. 
 
 
 
 
 

Mikroskopy 
optyczne 
korygowane na 
niesko�czono�� 
pozwalaj� na 
niemal dowoln� 
rozbudow� o 
ró�nego rodzaju 
filtry i dodatkowe 
urz�dzenia, np. 
do rejestracji 
obrazu, specjali-
zowanego o�wie-
tlenia itp. 

Przy rejestracji 
cyfrowych obra-
zów bardzo 
wa�ne jest wyko-
nywanie kopii 
bezpiecze�stwa. 
Pliki zapisane 
wył�cznie na 
twardym dysku 
mo�na wyj�t-
kowo łatwo stra-
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nie do�wiadczy� 
na własnej skó-
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Mikroskopia �wietlna (optyczna)  
 
Mikroskopia �wietlna pozostaje podstawowym narz�dziem 
stosowanym do bada� strukturalnych w nauce o materiałach oraz 
biologii i medycynie. Dotyczy to zarówno bada� jako�ciowych, jak 
i oceny ilo�ciowej. W obydwu przypadkach najcz��ciej u�ywana jest 
technika pola jasnego. Uzyskanie pełnego obrazu struktury niektórych 
materiałów jednofazowych oraz wielofazowych, zawieraj�cych skład-
niki o zbli�onych wła�ciwo�ciach optycznych, wymaga u�ycia 
specjalnych technik obserwacji ujawniaj�cych niewielkie nawet 
nierówno�ci na powierzchni zgładu. Najcz��ciej do tego celu 
stosowana jest technika kontrastu Nomarskiego, która daje obrazy 
zawieraj�ce znacznie wi�cej informacji o badanej strukturze, ni� 
obrazy uzyskane w technice pola jasnego. Zjawisko to jest ze wszech 
miar po��dane, gdy struktura jest oceniana jako�ciowo. Równocze�nie 
jednak mo�e utrudnia� poprawn� detekcj� mierzonych elementów 
struktury. Wida� to z porównania przedstawionych na rys. 5.4 
obrazów struktury stali ferrytyczno-perlitycznej otrzymane przy 
u�yciu techniki pola jasnego oraz kontrastu fazowego. Detekcja 
kolonii perlitu na pierwszym z tych obrazów nie przedstawia �adnych 
problemów. Ujawnione na drugim obrazie nierówno�ci oraz rysy na 
powierzchni zgładu powoduj�, �e nawet manualna detekcja tych 
kolonii jest praktycznie niemo�liwa. 

 

Rys. 5.4. Obrazy tego samego fragmentu struktury stali ferrytyczno-perlitycznej uzyskane za 
pomoc� techniki pola jasnego (a) oraz kontrastu fazowego (b) 

Nie oznacza to jednak, �e techniki specjalne mikroskopii �wietlnej nie 
maj� �adnego zastosowania w metalografii ilo�ciowej. Zastosowanie 
�wiatła monochromatycznego o takiej długo�ci, przy której 
refleksyjno�� analizowanej fazy osi�ga minimum pozwala np. 
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otrzyma� obraz składaj�cy si� z czarnych obszarów tej fazy na jasnym 
tle. Na rys. 5.5a przedstawiono zarejestrowany za pomoc� kamery 
czarno-białej obraz mikrostruktury próbki w�glika spiekanego WC-
(Ti,Ta)C-Co poddanej trawieniu barwnemu. Binaryzacja tego obrazu 
pozwala na poprawne ujawnienie jedynie obszarów zajmowanych 
przez w�glik (Ti,Ta)C. Detekcja w�glików WC oraz �cie�ki 
kobaltowej obarczona jest natomiast znacznym bł�dem. Problemy te 
nie wyst�puj� na obrazach uzyskanych przy zastosowaniu �wiatła 
monochromatycznego (rys. 5.5b, c). 

  

 

Rys. 5.5. Obrazy struktury w�glika spiekanego WC-(Ti,Ta)C-Co pokrytego 
warstewk� interferencyjn� ZnSe widoczne w technice pola jasnego (a) oraz  
�wietle monochromatycznym o długo�ci 520 nm (b) i 405 nm (c), przy 
których refleksyjno�� odpowiednio wydziele� w�glika WC oraz �cie�ki 

kobaltowej osi�ga minimum 

Technika �wiatła spolaryzowanego mo�e by� natomiast przydatna do 
ujawniania struktury jednofazowych materiałów anizotropowych 
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optycznie. Na obrazach struktury tych materiałów ziarna o tej samej 
orientacji krystalograficznej maj� ten sam poziom szaro�ci. Na 
pojedynczym obrazie nie s� zazwyczaj widoczne wszystkie granice, 
zatem uzyskanie pełnej informacji o ich przebiegu wymaga zarejestro-
wania kilku obrazów przy ró�nych ustawieniach polaryzatora i anali-
zatora. Trzy z nich przedstawiono na rys. 5.6. 

  

 

Rys. 5.6. Obrazy struktury stopu FeAl otrzymane w �wietle spolaryzowanym 
przy ró�nym ustawieniu polaryzatora i analizatora 

 

  

Rys. 5.7. Ko�cowy obraz szary (a) oraz binarny (b) granic ziaren 
wyst�puj�cych na wszystkich obrazach wyj�ciowych  

zamieszczonych na rys. 5.6 
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Pierwszym etapem detekcji granic ziaren jest ujawnienie w wyj�cio-
wych obrazach pikseli, których otoczenie charakteryzuje si� du�ym 
gradientem poziomów szaro�ci. Mo�na oczekiwa�, �e w tych 
miejscach znajduj� si� granice ziarn (rys. 5.7a). Binaryzacja otrzyma-
nego obrazu oraz zastosowanie dodatkowych procedur pozwalaj� na 
poprawn� detekcj� granic obszarów jednorodnych pod wzgl�dem 
szaro�ci (rys. 5.7b).  

Technika detekcji, oparta na sumowaniu informacji zawartych w kilku 
obrazach wyj�ciowych tego samego miejsca powierzchni zgładu, 
opracowana została dla stopów FeAl. Mo�e by� jednak po niewielkich 
modyfikacjach wykorzystana równie� do rozwi�zywania innych 
problemów. Dotyczy to nie tylko obrazów struktury rejestrowanych za 
pomoc� mikroskopu �wietlnego, czy przystawki makroskopowej, lecz 
tak�e za pomoc� mikroskopu elektronowego skaningowego. 

  
a b 

Rys. 5.8. Dwa przykłady preparatów histologicznych mi��nia sercowego myszy. Kolorowa 
wersja tego rysunku znajduje si� na wklejce. Szczegóły w tek�cie 

Badania biologiczno-medyczne ró�ni� si� od materiałoznawczych 
przede wszystkim sposobem przygotowania preparatów do bada�. 
Wi�kszo�� próbek histologicznych wymaga specjalnego barwienia 
w celu otrzymania kontrastowego obrazu. Niestety, z ró�nych 
przyczyn poszczególne próbki w ró�nym stopniu absorbuj� barwniki, 
pomimo �e pochodz� z analogicznych tkanek. W poł�czeniu 
z nieuniknion� zmienno�ci� grubo�ci skrawków wycinanych za po-
moc� mikrotomu powoduje to silne zró�nicowanie kontrastu oraz 
kolorów rejestrowanych obrazów (rys. 5.8). Niestety, nie ma technicz-
nych mo�liwo�ci całkowitego wyeliminowania tej zmienno�ci. Nale�y 
jednak d��y� do zapewnienia jak najwi�kszej powtarzalno�ci 
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cz�ce akwizycji 
obrazów gene-
ralnie nie zale�� 
od rodzaju ba-
da�, jednak 
trudno jest poko-
na� trwaj�ce 
wiele lat przeko-
nanie o całkowi-
tej odr�bno�ci 
bada� materiało-
znawczych z 
jednej, a biolo-
giczno-medycz-
nych z drugiej 
strony 
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warunków przygotowania preparatów, co ogranicza do minimum 
zmienno�� jako�ci próbek do obserwacji mikroskopowych. 

Jeszcze trudniejsze jest zachowanie powtarzalno�ci wyników przy 
rejestracji obrazów z zastosowaniem specjalnych technik mikrosko-
powych, np. fluorescencji, kontrastu fazowego, polaryzacji itp. 
Mo�liwo�� podawania konkretnych zalece� jest tutaj bardzo 
ograniczona i odpowiednie wskazówki mo�na opracowa� niemal 
wył�cznie w wyniku �cisłej współpracy z laboratorium wykonuj�cym 
badania mikroskopowe. 
 
 
Mikroskopia skaningowa 
 

W mikroskopie skaningowym do tworzenia obrazu wykorzystuje si� 
efekty oddziaływania pierwotnej wi�zki elektronów z elektronami 
atomów znajduj�cych si� w strefie przypowierzchniowej próbki. 
Najwa�niejsze z nich to emisja elektronów wtórnych (SE) 
i promieniowania rentgenowskiego (X-ray) oraz spr��yste odbicie 
elektronów pierwotnych, w wyniku czego pojawiaj� si� elektrony 
spr��y�cie wstecznie rozproszone (BSE). Intensywno�� wyst�powania 
tych zjawisk jest funkcj� cech badanej próbki (skład chemiczny, 
topografia powierzchni), zastosowanej preparatyki oraz parametrów 
pracy mikroskopu (głównie napi�cia przyspieszaj�cego). Obrazy  
 

  

Rys. 5.9. Obrazy SE i BSE warstwy zgorzeliny na stali nierdzewnej 
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Rys. 5.10. Obrazy SE (a) i BSE (b) struktury oszcz�dno�ciowej stali szybkotn�cej 
o podwy�szonej twardo�ci wraz z wydetekowanymi na podstawie obrazu  

(b) obszarami w�glików MC (c) i M6C (d) 

 

otrzymane za pomoc� elektronów wtórnych dobrze oddaj� topografi� 
powierzchni próbki. Warto�� sygnału elektronów spr��y�cie 
wstecznie rozproszonych uzale�niona jest w głównej mierze od składu 
chemicznego. Odmienny charakter informacji o badanej próbce 
zawartych w ka�dym z wymienionych obrazów sprawia, �e obrazy te 
zazwyczaj wyra�nie ró�ni� si� mi�dzy sob� wygl�dem (rys. 5.9). 

Ka�dy standardowo wyposa�ony mikroskop skaningowy pozwala na 
rejestracj� obrazu struktury za pomoc� elektronów wtórnych. Dlatego 
ten typ obrazu, zarejestrowany przy standardowym dla wi�kszo�ci 
współczesnych mikroskopów skaningowych napi�ciu przyspiesza-
j�cym rz�du 15kV, jest podstawowym �ródłem informacji o badanej 
strukturze. Dotyczy to zarówno jako�ciowych bada� metalografi-
cznych, jak i metalografii ilo�ciowej. Uzyskanie obrazu struktury 
pozwalaj�cego na zastosowanie do jego oceny metod komputerowych 

Bardzo cz�sto, w 
celu poprawienia 
kontrastu i od-
wzorowania 
drobnych szcze-
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wymaga, by topografia powierzchni obszarów zajmowanych przez 
poszczególne składniki strukturalne, wyst�puj�ce w badanym tworzy-
wie była silnie zró�nicowana. Nie zawsze jednak warunek ten udaje 
si� spełni�. Dla materiałów wielofazowych lepszy efekt w takiej sytu-
acji daje u�ycie elektronów spr��y�cie wstecznie rozproszonych  
(rys. 5.10).  

  

Rys. 5.11. Obrazy SE(a) i BSE (b) z�ba z wypełnieniem 

 
 

  
Rys. 5.12. Obrazy SE (a) i BSE (b) struktury kompozytu Al-Al2O3- 

cz�stki z układu Al-Ni 

Elektrony spr��y�cie wstecznie rozproszone mog� by� równie� 
wykorzystane do ujawniania struktury preparatów biologicznych 
(rys. 5.11) oraz próbek zawieraj�cych cz�stki nieprzewodz�ce pr�du 
elektrycznego (rys. 5.12).   
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Przedstawione przykłady pokazuj�, �e w obraz elektronów spr��y�cie 
wstecznie rozproszonych znacznie lepiej ujawnia struktur� próbek 
z materiałów wielofazowych ni� klasyczny dla mikroskopii 
skaningowej obraz elektronów wtórnych. Zjawisko to nie ma jednak 
charakteru uniwersalnego.  

Gdy ró�nice w składzie chemicznym składników strukturalnych 
wyst�puj�cych w badanym materiale s� niewielkie, detekcja mo�e by� 
łatwiejsza na obrazach SE. Dotyczy to głównie składników 
powstałych w trakcie przemiany eutektycznej lub eutektoidalnej. 
Składniki te zbudowane s� z płytek o du�ej dyspersji. Odczynniki 
trawi�ce, intensywnie oddziałuj�c na granice mi�dzyfazowe, 
powoduj� wyst�pienie w obszarach zajmowanych przez te składniki 
silnego reliefu powierzchniowego, co sprawia, �e na  obrazach SE 
obszary te maj� wyra�nie inny poziom szaro�ci od pozostałych 
elementów struktury (rys. 5.13).  

W niektórych przypadkach dopiero ł�czne zastosowanie obydwu 
technik pozwala na uzyskanie poprawnych wyników. Jedne elementy 
struktury mog� bowiem by� lepiej widoczne na pierwszym 
z omawianych obrazów, a inne – na drugim. 

  
Rys. 5.13. Obrazy SE (a) i BSE (b) struktury stali ferrytyczno-perlitycznej 
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Rys. 5.14. Obrazy SE (a) i BSE (b) struktury �elazokrzemu 
wieloskładnikowego oraz wydetekowane na ich podstawie obszary 

wyst�powania fazy Mg2Si (c i d) i FeSi (e i f) 

Przykładowo, w strukturze �elazokrzemu wieloskładnikowego 
obszary zajmowane przez faz� Mg2Si s� lepiej widoczne na obrazie 
SE (rys. 5.14c-d). Pozostałe fazy łatwiej natomiast ujawni� za pomoc� 
elektronów spr��y�cie wstecznie rozproszonych. Dotyczy to 
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w szczególno�ci obszarów zajmowanych przez FeSi (rys. 5.14e-f). 
Automatyczna detekcja tej fazy jest mo�liwa tylko na tym obrazie.  

Jednym z efektów oddziaływania pierwotnej wi�zki elektronów 
z powierzchni� próbki jest – jak wspomniano wcze�niej – emisja pro-
mieniowania rentgenowskiego. Wyposa�enie mikroskopu skaningo-
wego w detektor promieni X rozszerza obszar wykorzystania tego 
urz�dzenia o jako�ciow� oraz ilo�ciow� analiz� składu chemicznego  
w mikroobszarach. Techniki badawcze wykorzystuj�ce widmo pro-
mieniowania rentgenowskiego mog� by� interesuj�cym narz�dziem 
wspomagaj�cym automatyczne metody metalografii ilo�ciowej.  

Na szczególn� uwag� zasługuje metoda tzw. mappingu, w wyniku 
której otrzymuje si�, w zale�no�ci od potrzeb i mo�liwo�ci 
badawczych spektrometru rentgenowskiego, kilka lub kilkana�cie 
cyfrowych obrazów rozkładu zawarto�ci pierwiastków w anali-
zowanej próbce. W trakcie akwizycji ka�demu pikselowi obrazu 
rozkładu danego pierwiastka przypisana zostaje warto�� proporcjo-
nalna do liczby zarejestrowanych przez detektor kwantów charakte- 
 

  

 

Rys. 5.15. Obrazy: szary (a), rozmieszczenia krzemu (b) oraz binarny 
wydziele� krzemu (c) w próbce stopu Al-Si-Cr 
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rystycznego promieniowania rentgenowskiego tego pierwiastka 
wzbudzonego w obszarze zgładu odwzorowywanego przez ten piksel. 
Obrazy te mog� by� zatem poddane tym samym przekształceniom co 
klasyczne obrazy wieloodcieniowe. Binaryzacja z wła�ciwie 
dobranym progiem detekcji pozwala na ujawnienie obszarów 
ró�ni�cych si� składem chemicznym. Na rys. 5.15 przedstawiono 
wynik zastosowania tej metody do detekcji wydziele� krzemu  
w stopie Al-Si-Cr.    

Wa�nym parametrem wpływaj�cym na wierne odtworzenie danego 
elementu struktury w obrazie cyfrowym jest liczba pikseli 
składaj�cych si� na ten element. Im liczba ta jest wi�ksza, tym lepsze 
odwzorowanie. Z tego punktu widzenia obrazy struktury poddawane 
ilo�ciowej ocenie metodami komputerowymi powinny by� 
rejestrowane przy takich powi�kszeniach, by analizowane obiekty 
zajmowały jak najwi�kszy obszar ramki pomiarowej. Z drugiej jednak 
strony ka�dy obraz powinien zawiera� jak najwi�cej informacji 
o strukturze badanego tworzywa. Aby to osi�gn��, liczba elementów 
struktury na  tym obrazie musi by� mo�liwie jak najwi�ksza. 
Równoczesne spełnienie obydwu tych warunków jest niemo�liwe, 
gdy� pierwszy wymaga, by obraz był zarejestrowany przy du�ym, 
a drugi – przy małym powi�kszeniu. Konieczne jest zatem poszu-
kiwanie optymalnego dla ka�dej analizowanej struktury powi�kszenia.  
 
 
Obrazy ultrasonograficzne 
 
Badania ultrasonograficzne nie były, jak dot�d, cz�stym obiektem 
analizy obrazu. Ewentualne pomiary s� najcz��ciej prowadzone 
w sposób co najwy�ej półautomatyczny. Powodem takiej sytuacji s� 
przede wszystkim trudno�ci ze standaryzacj� badania. Na wynikowy 
obraz wpływa bowiem cały szereg czynników, z których wiele 
pozostaje poza nasz� kontrol�. Najwa�niejsze z nich to:  

• Wła�ciwy dobór sprz�tu – ultrasonografy mog� pracowa� 
z ró�nymi cz�stotliwo�ciami generowania ultrad�wi�ków oraz 
rodzajami głowic.  

• Ró�na podatno�� tkanek na badanie ultrad�wi�kowe, zwana 
echogenno�ci�. Problem ten ilustruje rys. 5.16, przedstawiaj�cy 
fragmenty echogramów serca. Obraz serca 14-letniego chłopca 
(rys. 5.16a, b) jest zdecydowanie bardziej czytelny ni� obraz serca 
45-letniego m��czyzny (rys. 5.16c, d). Szum obecny w obrazie  
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a b 

  

c d 

Rys. 5.16. Porównanie jako�ci obrazów ultrasonograficznych serca 14-letniego 
chłopca (a – skurcz, b – rozkurcz) oraz 45-letniego m��czyzny 

(c – skurcz, d – rozkurcz). Opis w tek�cie 

serca dorosłego człowieka jest spowodowany zarówno innymi 
własno�ciami badanych tkanek, jak i wi�ksz� grubo�ci� warstw 
(np. tkanki tłuszczowej), które musz� pokona� ultrad�wi�ki. 

• Naturalna zmienno�� g�sto�ci ró�nych tkanek. Jest to szczególnie 
dobrze widoczne w przypadku serca 14-letniego chłopca. 
Przegroda mi�dzykomorowa w fazie skurczu (zaznaczona strzałk� 
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na rys. 5.16a) jest wyra�nie grubsza i lepiej widoczna ni�  
w fazie rozkurczu (rys. 5.16b). 

• Brak powtarzalno�ci w warunkach badania. Głowica jest ustawiana 
przez osob� wykonuj�c� badanie i trzymana w dłoni (rys. 5.17). 
Przy takim sposobie badania zmienia si� zarówno poło�enie, jak  
i przestrzenna orientacja głowicy. Trzeba jednak przyzna�, �e 
mo�liwo�� poruszania głowic� stanowi wa�ny element pracy 
lekarza, gdy� umo�liwia wyszukanie interesuj�cego nas w danym 
momencie miejsca. Dynamika poszukiwania optymalnego uło�enia 
głowicy jest w pewnym sensie wpisana w sam� istot� badania 
ultrasonograficznego. 

• Zmienno�� warunków penetracji ultrad�wi�ków przy przej�ciu 
mi�dzy głowic� i ciałem pacjenta. W celu polepszenia tych 
warunków stosuje si� specjalne �ele (�el jest widoczny równie� na 
rys. 5.17), ale mog� wyst�powa� te� inne przeszkody, których 
wpływ na jako�� otrzymywanych obrazów jest trudny do jedno-
znacznej oceny. Przykładem mo�e by� owłosienie skóry.  

• Ustawienia aparatu ultrasonograficznego maj� bodaj decyduj�cy 
wpływ na jako�� otrzymywanego obrazu. Panel steruj�cy 
ultrasonografu jest wyposa�ony w szereg suwaków, które decyduj� 
o kontra�cie i poziomie detekcji sygnału w ró�nych obszarach 
obrazu ultrasonograficznego. Sterowanie jako�ci� obrazu odbywa 
si� dynamicznie podczas badania, gdy� pozostałe czynniki 
wpływaj�ce na jako�� obrazu nie pozwalaj� na jednorazowe 
ustalenie warunków jego tworzenia. 

Jednym z najcz�stszych powodów słabej jako�ci rejestrowanych 
obrazów jest po�piech podczas badania. Do�wiadczony lekarz 
rozpoznaje pewne cechy badanych organów nawet na obrazach 
o słabej jako�ci. Jest to mo�liwe dzi�ki dodatkowym informacjom, 
których dostarcza mu wywiad lekarski oraz inne, przeprowadzone 
wcze�niej badania. Wykorzystanie takich informacji podczas 
automatycznego przetwarzania obrazów jest niezwykle trudne, 
poniewa� musiałaby ona najpierw zosta� odpowiednio zakodowana. 

Istniej� pewne mo�liwo�ci poprawy powtarzalno�ci warunków 
wykonywania bada�, które pomogłyby w retrospektywnej analizie 
wyników. Przykładowo, podczas rejestracji echokardiograficznej 
(por. rys. 5.17) mo�na byłoby zmierzy� i zapisa� odległo�� głowicy 
od mostka. Brak zachowania precyzyjnie tego samego miejsca 
przyło�enia głowicy prowadzi do istotnych zmian w rejestrowanych 
obrazach (por. rys. 5.18). Obydwa obrazy pokazane na rys. 5.18  
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zarejestrowano staraj�c si� zachowa� mo�liwie jak najwi�ksz� 
powtarzalno�� warunków badania. I tak: 

• Badania przeprowadzono w odst�pie 30 minut, co wyklucza 
pojawienie si� nagłych zmian chorobowych (badany pacjent był 
zdrowy i celem badania były jedynie zagadnienia metodyki bada�). 

• U�yto tego samego aparatu, głowicy, �elu oraz wyj�ciowych 
nastawie�. 

• Na obrazach widoczne jest serce w tej samej fazie cyklu, co 
ustalono na podstawie wykonywanej równolegle rejestracji EKG. 

• Badania przeprowadzono przy tej samej projekcji, tzw. cztero-
jamowej. 

Pomimo zachowania tak wielu parametrów, zarysy komór serca na 
rys. 5.18a i b s� wyra�nie ró�ne. Oprócz niewielkiego skr�cenia 
komory wydaj� si� mie� inn� wielko�� oraz kształt, co w rzeczy-
wisto�ci jest niemo�liwe.  

Podsumowuj�c niniejsze rozwa�ania na temat rejestracji badania 
ultrasonograficznego mo�na stwierdzi�, �e decyduj�cym czynnikiem 
jest tutaj osoba wykonuj�ca badanie. W praktyce najtrudniejsze  
  

 

Rys. 5.17. Umiejscowienie głowicy podczas wykonywania badania 
echokardiograficznego serca w projekcji czterojamowej 
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gło�ci głowicy od 
mostka jedno-
znacznie okre�la 
jej poło�enie, 
gdy� lekarz wy-
biera to samo 
„okno” pomi�dzy 
�ebrami 



 

 

 

 

 

 

 

Akwizycja obrazu 205

  
a b 

Rys. 5.18. Dwa obrazy tego samego serca w tej samej projekcji, zarejestrowane w fazie 
rozkurczu. Badania wykonano tego samego dnia w odst�pie około 30 minut na tym 
samym urz�dzeniu. Wyra�ne ró�nice w obydwu obrazach s� zatem wynikiem braku 

powtarzalno�ci warunków badania 

okazuje si� przekonanie lekarzy, �e nawet niewielkie z pozoru 
odst�pstwa od zało�onych wcze�niej parametrów mog� mie� istotny 
wpływ na wynik badania obrazowego. Jeden z przykładów, opisany 
szczegółowo w rozdziale IX, dowodzi jednak, �e badanie 
ultrasonograficzne wykonane z my�l� o pó�niejszej analizie obrazu 
dostarcza bardzo warto�ciowego materiału do analizy. 
 
 
Obrazy rentgenowskie 
 
Badania rentgenowskie maj� ju� wiekow� tradycj� i s� najdłu�ej 
wykorzystywanym narz�dziem diagnostyki obrazowej. Pozornie 
badanie jest do�� proste – mi�dzy �ródłem promieniowania i kaset� 
z materiałem �wiatłoczułym nale�y umie�ci� badany obiekt, 
na�wietli� go odpowiedni� dawk� promieniowania. W praktyce 
okazuje si� jednak, �e przygotowanie zdj�cia rentgenowskiego 
nadaj�cego si� do pó�niejszej analizy obrazu wymaga, podobnie jak 
w przypadku wcze�niej omówionych metod pozyskiwania obrazów, 
du�ej wiedzy i staranno�ci. 

Pierwszym czynnikiem wpływaj�cym na otrzymywany obraz, który 
cz�sto bywa niedoceniany, jest geometria układu lampa rentgenowska 

Podobnie, jak w 
przypadku bada� 

materiałoznaw-
czych, diagno-

styka obrazowa 
wykonywana z 

my�l� o pó�niej-
szej analizie 

obrazu wymaga 
zdecydowanie 

wi�kszej staran-
no�ci ni� ruty-
nowe badania 

jako�ciowe



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

206

– pacjent – kaseta z materiałem �wiatłoczułym (rys. 5.19). W celu 
zachowania stało�ci wymiarów dowolnego rejestrowanego obiektu  
nale�y zachowa� stałe odległo�ci pomi�dzy kaset�, obrazowanym 
elementem (najcz��ciej jest to fragment ciała pacjenta, ale mo�e to 
by� równie� poddawana kontroli cz��� jakiego� urz�dzenia) i lamp� 
rentgenowsk�. O ile odległo�� pomi�dzy lamp� i kaset� jest do�� 
łatwo ustali�, o tyle stało�� ustawienia pacjenta zwykle pozostawia 
wiele do �yczenia. Ma to szczególne znaczenie, podobnie jak 
w przypadku omawianych poprzednio bada� ultrasonograficznych, 
przy badaniach retrospektywnych. Wykonuj�c badania pacjenta 
zaopatrzonego w wystaj�ce z ciała elementy (co cz�sto ma miejsce 
przy leczeniu ortopedycznym) umieszcza si� np. ko�czyn� pacjenta 
wy�ej, ni� podczas kolejnego badania, gdy ma on ju� zdj�te 
instrumentarium. Jak wida� na rys. 5.19 mo�e to zmieni� rozmiar 
rejestrowanego obrazu, a tym samym zakłóci� wyniki wszelkich 
pomiarów odległo�ci i powierzchni prowadzonych na zdj�ciach. 

 

Rys. 5.19. Schematyczna ilustracja wpływu zmiany geometrii 
układu lampa rentgenowska – pacjent – kaseta na wielko�� 

otrzymanego obrazu 

Wa�nym czynnikiem wpływaj�cym na wyniki badania rentgenow-
skiego jest podatno�� niektórych badanych narz�dów na zmiany poło-
�enia i obci��enia. Przykładowo, obraz stawów kolanowych zmienia 
si� w zale�no�ci od tego czy pacjent le�y, czy te� stoi. Zaleca si� 
wykonywanie zdj�� w pozycji stoj�cej, ale nawet wtedy lekkie 
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przeniesienie ci��aru ciała z jednej ko�czyny na drug� mo�e wyra�nie 
zmieni� obraz radiologiczny stawu. 

Bardzo du�y wpływ na wygl�d rejestrowanego zdj�cia ma jego 
wła�ciwe na�wietlenie (rys. 5.20). Optymalne warunki na�wietlania 
zmieniaj� si� w zale�no�ci od rodzaju i rozmiarów prze�wietlanych 
organów, obecno�ci lub braku �rodków kontrastuj�cych, celu badania, 
u�ywanej lampy, klisz oraz kaset itp. Niekiedy trudno jest zauwa�y� 
np. wolno zmieniaj�ce si� własno�ci aparatury diagnostycznej. 
Współcze�nie cz�sto u�ywa si� tzw. kaset wzmacniaj�cych, które daj� 
bardziej kontrastowy obraz i pozwalaj� na istotne zmniejszenie dawek 
szkodliwego przecie� promieniowania. Zawarte w kasecie zwi�zki 
chemiczne odpowiedzialne za wzmocnienie obrazu ulegaj� 
stopniowemu zu�yciu i po dłu�szym okresie pracy mog� wykazywa� 
nawet dwukrotn� zmian� wła�ciwo�ci w porównaniu z nowymi 
kasetami. Trzeba zatem pami�ta� o ich okresowej wymianie. 

Rys. 5.20 przedstawia trzy rentgenogramy tej samej ko�ci, wykonane 
przy ró�nych warunkach na�wietlania kliszy rentgenowskiej. Warto 
przy tym zwróci� uwag�, �e nawet skrajne warto�ci mie�ciły si� 
„w granicach przyzwoito�ci”. Innymi słowy, o �adnym ze zdj�� 
widocznych na rys. 5.20 nie mo�na powiedzie�, �e jest jednoznacznie 
złe. Najlepsze jest �rodkowe zdj�cie. Ciemniejszy obraz z lewej strony 
jest prze�wietlony (pami�tajmy, �e zdj�cia rentgenowskie obser-
wujemy jako negatywy – ich czarne tło odpowiada silnie na�wietlo-
nym obszarom) i dla obserwatora sprawia wra�enie małej g�sto�ci 
tkanki kostnej w prawej cz��ci obrazu. Oczywi�cie, je�li porównamy 
ten obraz ze �rodkowym zdj�ciem, wida� od razu, �e jest to mylne 
wra�enie. Mo�e by� jednak powodem całkiem powa�nych bł�dów 
diagnostycznych. Z kolei prawe zdj�cie jest niedo�wietlone. 
Obserwuj�cy go ludzie mówi� zwykle, �e szczegóły w lewym górnym 
rogu s� „wy�arte”. Je�eli przewiduje si� potrzeb� powtarzania zdj�cia 
w pó�niejszym terminie (np. w celu kontroli wyników leczenia), 
dobrze jest zbudowa� prost� baz� danych pacjentów, w której zapisuje 
si� parametry na�wietlania poszczególnych zdj��. Zachowanie stało�ci 
parametrów na�wietlania, przy jednoczesnej dbało�ci o u�ywanie 
zawsze �wie�ych i pochodz�cych z tego samego �ródła materiałów 
(kaset, filmów i odczynników) w praktyce gwarantuje uzyskiwanie 
bardzo zbli�onych do siebie radiogramów.  

Podane powy�ej wskazówki s� zwykle wystarczaj�ce dla 
zabezpieczenia otrzymywania w pełni porównywalnych zdj��, 
jednak�e pod warunkiem, �e zalecenia te b�d� stosowane w praktyce. 
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Rys. 5.20. Rentgenogramy tej samej ko�ci wykonane przy ró�nych warunkach 
na�wietlania. Komentarz do widocznych ró�nic w tek�cie 

Na pojedynczym zdj�ciu nie mo�na jednoznacznie oceni�, jakie 
przyj�to parametry na�wietlania. Dlatego w celach kontrolnych dobrze 
jest rejestrowa� obraz stałego znacznika najcz��ciej wykonanego  
w postaci wyci�tych np. z duraluminium schodków (rys. 5.21).  
W zale�no�ci od przyj�tej geometrii schodków otrzymujemy ró�ne 
obrazy znaczników, o mniej lub bardziej równomiernie zmiennych 
stopniach szaro�ci. Znacznik powinien by� ka�dorazowo umieszczony 
w tym samym miejscu wzgl�dem promienia centralnego, czyli punktu 
poło�onego bezpo�rednio pod lamp� rentgenowsk�. Okazuje si� 
bowiem, �e nat��enie promieniowania rentgenowskiego zmienia si� 
w zale�no�ci od miejsca pomiaru. W przypadku zdj�� o wymiarach 
ok. 40x35 cm i odległo�ci lampy wynosz�cej 1,5m uzyskuje si� 
w naro�nikach zdj�cia dla tych samych obiektów testowych poziomy 
szaro�ci wynosz�ce zaledwie ok. ¾ (75%) poziomów szaro�ci 
uzyskiwanych dla tych samych obiektów w centralnej cz��ci zdj�cia.  

Wykorzystuj�c znaczniki mo�na próbowa� poprawi� zdj�cia 
wykonane przy innych parametrach, ni� wcze�niej zało�one. W tym 
celu nale�y tak manipulowa� rozkładem stopni szaro�ci (zmieniaj�c 
warto�ci w opisanych w rozdziale II tablicach konwersji – LUT), aby 
znacznik korygowanego obrazu osi�gn�ł warto�ci obrazu wzorco- 
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Rys. 5.21. Dwa modele klinów próbnych oraz ich wpływ na wygl�d 
na�wietlonego znacznika 

wego. Trzeba jednak mie� na uwadze, �e rozwi�zanie to stanowi 
jedynie „mniejsze zło” i korekcja obrazu zawsze prowadzi do 
pewnego pogorszenia jego jako�ci. 

Zasygnalizowany powy�ej problem wida� wyra�nie na rys. 5.22. 
Przedstawia on zdj�cie rentgenowskie ko�ci podudzia wykonane 
podczas wydłu�ania metod� Ilizarowa, w której na ko�czynie montuje 
si� specjalny aparat umo�liwiaj�cy usztywnienie ko�ci oraz regulacj� 
poło�enia odłamów kostnych. Jednym z elementów składowych 
aparatu Ilizarowa s� widoczne na rys. 5.22 długie pr�ty, a wła�ciwie 
�ruby. Ze wzgl�du na jednorodno�� materiału, z którego s� wykonane, 
oraz stało�� �rednicy na całej długo�ci �ruba powinna mie� ten sam 
odcie� szaro�ci na całym zdj�ciu. Tymczasem, jak pokazuje to wykres 
widoczny w dolnej cz��ci rys. 5.22, obserwuje si� silne zró�nicowanie 
poziomów szaro�ci wzdłu� osi �ruby. Dodatkowo dostrzegalny jest 
istotny wpływ obecno�ci w pobli�u innych skupisk metalu. Widoczne 
to jest w postaci lokalnego maksimum na wykresie zmian poziomów 
szaro�ci w miejscu zbli�enia si�, zaznaczonej okr�giem, znacznej 
masy metalu zwi�zanej z innym pr�tem. Zasygnalizowane tu zjawisko 
dobrze wida� z lewej strony zdj�cia, gdzie białe, pozbawione 
szczegółów miejsca wyst�puj� w otoczeniu obrazu metalowego 
pier�cienia. 

Jak wynika z powy�szych rozwa�a�, zapewnienie porównywalno�ci 
zdj�� rentgenowskich jest nieco łatwiejsze ni� bada� 
ultrasonograficznych, jednak zdj�cia te wykazuj� znaczn� 
niejednorodno��, niejako wpisan� w sama metod� wykonywania 
badania. Z tych powodów nale�y z najwy�sz� ostro�no�ci� 
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wykonywa� analizy densytometryczne, czyli polegaj�ce na porówny-
waniu stopni szaro�ci odpowiadaj�cych sobie obszarów na ró�nych 
zdj�ciach. Znacznie bardziej wiarygodne pod tym wzgl�dem s� 
obrazy uzyskiwane w tomografów komputerowych lub rezonansu 
magnetycznego. 

 

Rys. 5.22. Zmiana zaczernienia obrazu jednorodnego pr�ta na zdj�ciu 
rentgenowskim. Zwraca uwag� zaznaczone okr�giem miejsce, odpowiadaj�ce 
s�siedztwu drugiego elementu metalowego, które daje lokalne maksimum na 

rozkładzie poziomów szaro�ci 
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Rozwój i dost�pno�� urz�dze� do elektronicznej rejestracji obrazów 
spowodował ograniczenie roli  skanerów, których u�ywano do 
zamiany klasycznych zdj�� na posta� cyfrow�. Z tego powodu 
zrezygnowano z omawiania w szerszym zakresie zagadnie� skanowa-
nia, a zainteresowanym lub zmuszonym do korzystania z tej techniki 
Czytelników polecamy bogat� literatur� z zakresu DTP. 

Skanery pozostaj� jednak wa�nym narz�dziem w przypadku 
digitalizacji zdj�� rentgenowskich. Niestety, nie ka�dy skaner nadaje 
si� do tego celu. Musi to by� urz�dzenie skonstruowane z my�l� 
o skanowaniu materiałów transparentnych (zdecydowana wi�kszo�� 
popularnych skanerów jest przeznaczona do pracy w �wietle 
odbitym), pozwalaj�ce na obróbk� oryginałów o znacznych gaba-
rytach. Ten ostatni warunek wyklucza u�ywanie skanerów b�bno-
wych, konstruowanych głównie z my�l� o wysokorozdzielczym 
skanowaniu przezroczy dla potrzeb poligrafii. Tak wi�c odpowiednim 
narz�dziem b�dzie skaner płaski, najlepiej formatu co najmniej A3, 
przeznaczony do obróbki oryginałów transparentnych. Zazwyczaj 
istotnym czynnikiem, wpływaj�cym na ocen� danego skanera jest 
jego rozdzielczo�� optyczna, standardowo wyra�ana w dpi (ang. dots 

per inch). W przypadku skanowania rentgenogramów ka�dy skaner 
ma wystarczaj�co du�� rozdzielczo��.  

Oddziaływanie wi�zki promieniowania rentgenowskiego z prze-
�wietlanym narz�dem pozwala na odró�nianie szczegółów o wielko�ci 
porównywalnej ze zdolno�ci� rozdzielcz� ludzkiego oka, która wynosi 
ok. 0,1 mm. Odpowiednio dobrana jest te� ziarnisto�� błon 
rentgenowskich. Podsumowuj�c, skanowanie zdj�� rentgenowskich  
z rozdzielczo�ci� powy�ej 254 dpi (co daje piksele o rozmiarze  
0,1 mm) praktycznie mija si� z celem, gdy� otrzymuje si� pliki o 
bardzo du�ych rozmiarach, zawieraj�ce rozmyte, pozbawione 
szczegółów obrazy.  

Podstawowym kłopotem przy kompletowaniu odpowiedniego 
wyposa�enia do skanowania zdj�� rentgenowskich jest niewielkie 
zapotrzebowanie na tego typu sprz�t. Sprawia to, �e odpowiednie 
urz�dzenia produkuje zaledwie kilka firm i s� one stosunkowo drogie. 
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Niektóre wady i zniekształcenia obrazu oraz metody 
ich usuwania  
 
Ko�cowym wynikiem poprawnie przeprowadzonej preparatyki 
i akwizycji powinien by� obraz składaj�cy si� z dokładnie 
odwzorowanych elementów struktury przeznaczonych do pomiaru, 
istotnie ró�ni�cych si� poziomem szaro�ci lub kolorem od nie 
podlegaj�cego ocenie tła. Nie zawsze taki rezultat udaje si� uzyska�. 
Zanim wi�c zarejestrowany obraz wyj�ciowy zostanie poddany 
procedurom pomiarowym, konieczna bywa jego dodatkowa 
modyfikacja.  

Spełnienie zalece� podanych w systemach eksperckich, opraco-
wanych przez czołowych producentów aparatury i materiałów, 
stosowanych do przygotowania zgładów metalograficznych pozwala 
unikn�� wi�kszo�ci typowych wad tych zgładów. Mimo to po 
wypolerowaniu mo�e pozosta� na ich powierzchni pewna liczba 
drobnych rys. Dotyczy to szczególnie du�ych powierzchni zgładów, 
jakie s� wymagane przy ocenie czysto�ci metalurgicznej stali.  
W materiałach zawieraj�cych mikrop�kni�cia na powierzchni szlifu 
wyst�puj� czarne �lady ich przeci�cia z t� powierzchni�. Obecno�� 
obydwu rodzajów wad utrudnia poprawn� ocen� struktury na 
automatycznych analizatorach obrazu. Istnieje szereg metod minima-
lizacji negatywnego wpływu tych wad na proces pomiarowy. W�ród 
nich dominuj� metody oparte na analizie obrazu. Podstawowym 
kryterium usuni�cia z obrazu wad jest bowiem ich morfologia. 
Artefakty na zgładzie wyst�puj� zazwyczaj w postaci rys oraz 
p�kni��. Usuni�cie tych wad nie przedstawia wi�kszych problemów w 
przypadku materiałów wielofazowych. Pod wzgl�dem kształtu  
i wielko�ci wady te ró�ni� si� bowiem od obszarów zajmowanych 
przez analizowane elementy struktury. Gdy rysy lub p�kni�cia s� 
bardzo cienkie, dobre rezultaty daje zastosowanie przekształcenia 
zamkni�cia (rys. 5.23b) lub filtra medianowego (rys. 5.23c). 

Trudniejszym zagadnieniem jest eliminacja wymienionych wad 
z obrazów struktury materiałów jednofazowych. Dotyczy to w szcze-
gólno�ci p�kni��, gdy� wady te pod wzgl�dem morfologii s� bardzo 
zbli�one do granic ziarn. Nieco łatwiejsze jest usuwanie rys. Jednak  
i tutaj ka�dy przypadek nale�y rozpatrywa� indywidualnie. Przykła-
dowo, pojedyncze rysy dłu�sze ni� równoległe do nich odcinki granic 
ziaren mo�na usun�� stosuj�c nast�puj�c� sekwencj� przekształce�: 

• kierunkowego zamkni�cia obrazu wyj�ciowego z krokiem 
zapewniaj�cym usuni�cie z obrazu wynikowego granic ziaren,  
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• inwersji otrzymanego obrazu, 

• odj�cia otrzymanego obrazu od obrazu wyj�ciowego. 

W praktyce obszar wykorzystania tej procedury jest niewielki, gdy� 
rysy s� zazwyczaj przypadkowo zorientowane na płaszczy�nie zgładu. 

 

  

 

Rys. 5.23. Obraz wyj�ciowy struktury �elazokrzemu (a) oraz ten sam obraz 
po zastosowaniu odpowiednio: zamkni�cia z krokiem 2 (b) oraz filtra 

medianowego o matrycy 9x9 (c) 

Bardziej uniwersalny charakter maj� metody oparte na tzw. 
przekształceniu Hougha, za pomoc� którego mo�na detekowa� 
odcinki linii prostych wyst�puj�ce na obrazie binarnym. Z tego 
wzgl�du przekształcenie to jest szczególnie przydatne przy analizie 
zdj�� lotniczych i satelitarnych do identyfikacji budynków, mostów, 
dróg itp. Mo�na go jednak tak�e wykorzysta� w metalografii 
ilo�ciowej.  

Ka�dy piksel na obrazie binarnym mo�e teoretycznie nale�e� do 
dowolnej prostej przechodz�cej przez niego. Aby stwierdzenia, czy 
która� z prostych przechodz�cych przez dany piksel rzeczywi�cie 
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)sin()cos( Θ⋅+Θ⋅= yxρ

wyst�puje na obrazie, niezb�dne jest okre�lenie liczby pikseli 
spełniaj�cych jej równania. Gdy liczba ta przekracza pewn� warto�� 
graniczn�, mo�na zało�y� obecno�� szukanej prostej na analizowanym 
obrazie. Opisana procedura musi by� powtarzana dla wszystkich 
pikseli obrazu i wszystkich teoretycznie wyst�puj�cych na nim linii 
prostych. Cały proces obliczeniowy jest wi�c bardzo czasochłonny, 
a uzyskane rezultaty cz�sto s� niezadowalaj�ce. W metodzie Hougha, 
dla uproszczenia tych oblicze�, wyj�ciowy obraz binarny 
przekształcany jest z układu kartezja�skiego w biegunow� przestrze� 
Hougha. W zwi�zku z tym wszystkie proste przechodz�ce przez punkt 
o współrz�dnych (x,y) opisuje krzywa dana równaniem: 

 

 
 

Współrz�dne (θ,ρ) punktu przeci�cia krzywych otrzymanych dla 
ró�nych p�ków prostych opisuj� prost� nale��c� do wszystkich tych 
p�ków. Im wi�cej pikseli le�y na prostej, tym wi�cej krzywych 
przecina si� w tym punkcie (rys. 5.24). 

 

Rys. 5.24. Krzywe reprezentuj�ce w przestrzeni Hougha wszystkie proste 
przechodz�ce przez zaznaczone punkty. Górna strzałka pokazuje punkt 
przeci�cia krzywych otrzymanych dla punktów le��cych na zaznaczonej 

prostej, dolna – krzyw� dla punktu spoza tej prostej 
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Wyznaczenie współrz�dnych punktu przeci�cia kilku krzywych nie 
przedstawia �adnego problemu. Mo�na tego dokona� nawet metodami 
rachunkowymi. W przypadku struktur rzeczywistych (rys. 5.25a), gdy 
liczba tych krzywych wynosi kilkaset lub kilka tysi�cy (odpowiada 
ona liczbie pikseli na analizowanym obrazie binarnym), rozwi�zanie 
tego zadania metodami rachunkowymi jest praktycznie niemo�liwe.  
 

  

  

  

Rys. 5.25. Wykorzystanie metody Hougha do detekcji i usuwania rys  
z obrazu struktury stali austenitycznej. Opis w tek�cie 
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Dlatego w metodzie Hougha krzywe otrzymane dla kolejnych 
punktów wyj�ciowego kartezja�skiego obrazu binarnego (rys. 5.25b) 
zostaj� zdigitalizowane, a powstałe w wyniku tego procesu segmenty 
z przedziału (θ ± dθ, ρ ± dρ) s� akumulowane w komórkach 
o współrz�dnych (θ,ρ) specjalnie utworzonej do tego celu macierzy 
dwuwymiarowej. Otrzymuje si� w ten sposób obraz wieloodcieniowy 
(rys. 5.25c), w którym poziom szaro�ci ka�dego piksela o współ-
rz�dnych (θ,ρ) jest w pewnej skali miar� prawdopodobie�stwa 
wyst�pienia w wyj�ciowym obrazie binarnym linii prostej o równaniu:  
  

 
 

 
Ujawnienie tych linii sprowadza si� zatem do detekcji punktów 
w przestrzeni Hougha, których warto�� spełnia okre�lone warunki. 
Jest to najtrudniejszy element całej procedury. Do detekcji tych 
punktów zazwyczaj wykorzystuje si� klasyczne metody binaryzacji 
automatycznej lub lokalnego maksimum. Wydetekowane punkty 
w przestrzeni Hougha (rys. 5.25d) s� nast�pnie transformowane na 
odpowiadaj�ce im w układzie kartezja�skim linie proste (rys. 5.25e). 
Logiczne odj�cie zbioru tych linii od wyj�ciowego obrazu binarnego 
daje nam obraz struktury bez rys (rys. 5.25f). 

Przykład ten pokazuje, �e metoda Hougha mo�e by� skutecznym 
narz�dziem usuwania prostoliniowych wad wyst�puj�cych w obrazach 
struktury materiałów jednofazowych. Skuteczno�� ta maleje jednak ze 
zmniejszaniem si� długo�ci rys, gdy� warto�ci pikseli reprezen-
tuj�cych w przestrzeni Hougha rysy oraz dłu�sze prostoliniowe 
odcinki granic ziaren nie wykazuj� istotnych ró�nic. Poniewa� jednak 
rysy tego typu ró�ni� si� od granic ziaren poziomem szaro�ci lub/i 
grubo�ci�, do ich usuni�cia mo�na zastosowa� uprzednio omówione 
metody oparte na operacji otwarcia. 
 
 
Korekcja cienia  
 
Nierównomierne o�wietlenie całej powierzchni zgładu obserwowanej 
pod mikroskopem, nazywane w analizie obrazu zjawiskiem cienia, 
jest najcz�stsz� wad� obrazu struktury, jaka mo�e powsta� w trakcie 
jego akwizycji. Wada ta, o ile nie jest zbyt wyra�na, nie utrudnia 
zazwyczaj poprawnego jako�ciowego opisu analizowanej struktury 

0)sin()cos( =ρ−θ⋅+θ⋅ yx



 

 

 

 

 

 

 

Akwizycja obrazu 217

(rys. 5.26a). Natomiast prawidłowa detekcja granic niezb�dna przy 
ocenie wielko�ci ziarna mo�e by� utrudniona (rys. 5.26b).  

Usuni�cie lub zminimalizowanie tego niekorzystnego zjawiska 
powinno by� jedn� z pierwszych operacji prowadzonych na 
zarejestrowanym obrazie szarym. 

 

  

Rys. 5.26. Szary (a) i binarny (b) obraz struktury stali austenitycznej  
ferrytyczno-perlitycznej zawieraj�cej cie� 

Metody korekcji cienia mo�na podzieli� na dwie grupy: 

• metody statyczne, w których usuni�cie cienia wymaga 
zarejestrowania obrazu �ródła �wiatła odbitego od lustrzanej 
powierzchni. Zró�nicowanie stopni szaro�ci wyst�puj�ce na takim 
obrazie �wiadczy o obecno�ci cienia. Inwersja tego obrazu oraz 
dodanie go do obrazu wyj�ciowego daje obraz ko�cowy 
pozbawiony cienia. Istotn� wad� statycznych metod korekcji cienia 
jest konieczno�� ponownego rejestrowania obrazu cienia przy 
ka�dej zmianie warunków pracy, np. obiektywu, filtru lub 
nat��enia �wiatła. Komplikuje to znacznie i wydłu�a analizy. 
Z tego powodu metoda statyczna mo�e by� efektywnym 
narz�dziem korekcji cienia jedynie w wieloseryjnych badaniach 
rutynowych próbek o podobnej mikrostrukturze;  

• metody dynamiczne oparte s� na zało�eniu, �e ka�dy zarejestro-
wany obraz struktury zło�ony jest z dwóch elementów: wła�ciwej 
struktury oraz cienia. Ró�nice mi�dzy nimi dotycz� jedynie 
sposobu wyodr�bnienia z tego obrazu obszarów obj�tych cieniem. 
Lokalne zmiany poziomu szaro�ci wywołane przez cie� s� 
stosunkowo niewielkie. Dlatego przynale�no�� danego piksela do 
cienia mo�e by� stwierdzona jedynie na podstawie globalnej 
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analizy całego obrazu. Istotne zró�nicowanie poziomów szaro�ci 
o charakterze lokalnym �wiadczy o wyst�powaniu w tym miejscu 
granic mi�dzy ró�nymi elementami struktury. W zwi�zku z tym 
dla wyodr�bnienia obszarów obj�tych cieniem bardzo przydatne s� 
metody oparte na przekształceniach nieliniowych. Przekształcenia 
te bowiem silnie tłumi� lokalne zmiany stopnia szaro�ci nie 
wpływaj�c równocze�nie na zmiany o charakterze globalnym.  

W materiałach jednofazowych obraz cienia mo�na uzyska� poprzez 
zastosowanie zamkni�cia z krokiem wi�kszym od grubo�ci granic 
ziarn wyst�puj�cych w obrazie wyj�ciowym. Skuteczno�� 
omawianych metod maleje niestety ze wzrostem kroku zamkni�cia. 
Dlatego nie nadaj� si� one do korekcji obrazów struktur zawie-
raj�cych obiekty o znacznych rozmiarach. W takim przypadku 
bardziej skuteczna jest tzw. metoda funkcyjna. W metodzie tej obraz 
wyj�ciowy jest aproksymowany funkcj� kwadratow� współrz�dnych x 
i y jego pikseli. Funkcja ta prawidłowo odzwierciedla zró�nicowanie 
obrazu o charakterze globalnym i równocze�nie nie ujawnia lokalnych 
zmian stopnia szaro�ci, zwi�zanych z obecno�ci� elementów 
struktury. Porównanie skuteczno�ci tej metody oraz metody opartej na 
zamkni�ciu przedstawiono na rys. 5.27.  

  

Rys. 5.27. Granice ziaren ferrytu i obszary perlitu wydetekowane na obrazach uzyskanych 
po przekształceniu obrazu struktury przedstawionej na rys. 5.26a za pomoc�  

funkcyjnej (a) oraz opartej na zamkni�ciu (b) metody usuwania cienia 

Granice ziaren ferrytu ujawnione w trakcie trawienia mo�na 
dokładniej wydetekowa� na obrazie, w którym cie� został usuni�ty za 
pomoc� metody funkcyjnej. Równie� pod wzgl�dem szybko�ci 
metoda ta jest w tym przypadku lepsza od metod opartych na  
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a  

  

b  

  

c  

  

d  

Rys. 5.28. Symulowany obraz z cieniem (a) oraz ró�ne sposoby jego korekcji: dodanie 
negatywu obrazu cienia (b), metoda proporcjonalna (c) oraz filtracja 

cz�stotliwo�ciowa (d). Opis w tek�cie 
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przekształceniach nieliniowych. Zalety metody funkcyjnej staj� si� 
mniej wyra�ne, gdy maleje wielko�� mierzonych obiektów. Tym 
nale�y tłumaczy� powszechne stosowanie do korekcji cienia  
w obrazach struktur jednofazowych metod opartych na przekształce-
niach nieliniowych. 

Na rys. 5.28 pokazano porównanie wyników ró�nych metod korekcji 
cienia. Do ka�dego obrazu dodano rozkład stopni szaro�ci wzdłu� 
jego przek�tnej, poprowadzonej od lewego górnego do prawego 
dolnego rogu. Cie� w wyj�ciowym obrazie testowym (rys. 5.28a) jest 
mocniejszy, ni� w zdecydowanej wi�kszo�ci przypadków spotyka-
nych w praktyce, a to w celu łatwiejszego porównania poszczególnych 
metod korekcji. 

Dodanie negatywu obrazu cienia do obrazu wyj�ciowego daje obraz 
analizowanej struktury bez cienia. Metoda ta jest bardzo skuteczna 
w przypadku detekcji obiektów, których poziom szaro�ci jest bliski 
najja�niejszym punktom obrazu. Korekcja cienia w najciemniejszych 
obszarach obrazu obarczona jest natomiast bł�dem systematycznym 
powoduj�cym zró�nicowanie warto�ci wyst�puj�cych w nich punktów 
(rys. 5.28b). To niekorzystne zjawisko mo�na wyeliminowa� dziel�c 
idealnie biały obraz przez wyznaczony za pomoc� zamkni�cia obraz 
cienia, a nast�pnie mno��c otrzymany obraz pomocniczy przez obraz 
wyj�ciowy. Powy�szy opis procedury korekcyjnej jest do�� zawiły, 
cho� precyzyjny. To pozornie do�� dziwne zło�enie operacji 
arytmetycznych realizuje bardzo prosty pomysł: obraz negatywu 
cienia jest dodawany do wyj�ciowego obrazu proporcjonalnie do 
poziomów szaro�ci poszczególnych punktów. Z tego wzgl�du 
omawian� metod� mo�emy nazwa� metod� proporcjonaln�. Jak wida� 
na rys. 5.28c metoda ta zgodnie z przewidywaniami daje bardzo dobry 
wynik korekcji. Niewielkie obni�enie poziomu tła, widoczne na 
ko�cach profilu poziomów szaro�ci, jest wynikiem detekcji tła za 
pomoc� operacji zamkni�cia. 

Obraz mo�na te� interpretowa� jako zbiór fal o ró�nej cz�stotliwo�ci, 
co stanowi podstaw� transformaty Fouriera. Przy takiej interpretacji 
cie� jest fal� wolnozmienn� (o małej cz�stotliwo�ci), natomiast reszta 
obrazu stanowi fal� szybkozmienn�. Eliminuj�c z obrazu składow� 
wolnozmienn� dokonujemy w istocie korekcji cienia. Powy�sza idea 
filtracji jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia formalnej elegancji 
oraz mo�liwo�ci implementacji. Niestety, nie zawsze wynik tego typu 
korekcji jest zadowalaj�cy (rys. 5.28d).  
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Pokonywanie ogranicze� gł�bi ostro�ci 
 

Mikroskopy optyczne, szczególnie przy wi�kszych powi�kszeniach, 
wykazuj� bardzo mał� gł�bi� ostro�ci. Utrudnia to oczywi�cie 
rejestracj� obrazów. Jednym ze sposobów ograniczania tego zjawiska 
jest wykorzystanie przesłony aperturowej, której przysłoni�cie 
zwi�ksza gł�bi� ostro�ci. Niestety, dzieje si� to kosztem zdolno�ci 

  
  

  
  

  

Rys. 5.29. Sekwencja ró�nie zogniskowanych obrazów tego samego elementu 
– fragmentu przełomu narz�dzia. Ka�dy z obrazów jest ostry w innym 

miejscu 
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rozdzielczej. Mo�na te� próbowa� zarejestrowa� seri� ró�nie 
zogniskowanych obrazów (rys. 5.29) i nast�pnie zło�y� z nich nowy 
obraz, który b�dzie ostry nawet na całej powierzchni. Taki monta� 
musi jednak by� wykonany w sposób automatyczny, aby 
zminimalizowa� ewentualne bł�dy i otrzyma� naturalny wygl�d 
stworzonego w ten sposób nowego obrazu. Mo�na tego dokona� za 
pomoc� opisanej poni�ej procedury: 

• Wyszukujemy w ka�dym obrazie jego ostre elementy. Poniewa� 
nasz zmysł wzroku odbiera fragmenty o wi�kszym kontra�cie jako 
ostre, mo�na je wyszuka� wzmacniaj�c lokalny kontrast obrazu. 
Dobrym rozwi�zaniem jest u�ycie filtru górnoprzepustowego, np. 
laplasjanu. 

• Laplasjan daje warto�ci zarówno dodatnie, jak i ujemne, natomiast 
miejsca o słabym kontra�cie s� odwzorowywane z warto�ciami 
bliskimi zeru. Zatem jednoznaczny obraz elementów mniej  
i bardziej ostrych uzyskuje si� po wyznaczeniu warto�ci 
bezwzgl�dnej laplasjanu. 

• Opisana do tego momentu procedura daje zbyt du�e lokalne 
ró�nice warto�ci, dlatego otrzymane obrazy nale�y podda� 
działaniu filtra wygładzaj�cego, np. wyznaczaj�c �redni� 
arytmetyczn� z otoczenia ka�dego punktu. Przykład tak 
przetworzonego obrazu pokazano na rys. 5.30b. Nazwijmy go 
obrazem pomocniczym. 

• Nast�pnie ze wszystkich tak przygotowanych obrazów po�rednich 
wyznaczamy obraz odniesienia, który stanowi maksimum z nich 
wszystkich. Obraz stanowi�cy ró�nic� tego obrazu i dowolnego 
obrazu pomocniczego przyjmuje warto�� zero w tych punktach,  
w których obraz wyj�ciowy dla danego obrazu pomocniczego jest 
najostrzejszy spo�ród wszystkich obrazów z sekwencji (rys. 5.30c). 

• Na podstawie opisanej powy�ej ró�nicy mo�na łatwo poprzez 
binaryzacj� uzyska� mask� obejmuj�c� te punkty, w których dany 
obraz z sekwencji jest najostrzejszy. Mask� nale�y podda� drobnej 
korekcie, np. zalewaj�c drobne otwory i wygładzaj�c brzegi filtrem 
medianowym lub innym, podobnie działaj�cym. Dobre wyniki daje 
np. operacja zamkni�cia. Przykład takiej maski pokazuje rys. 
5.30d. 

• Maski s� obrazami binarnymi. Mno��c je przez odpowiednie 
obrazy z sekwencji dostaje si� „cegiełki”, z których mo�na zło�y� 
ko�cowy obraz, ostry na całej powierzchni (rys. 5.31). 
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a b 

  
c d 

Rys. 5.30. Procedura wyszukiwania najostrzejszych elementów obrazu: a) 
przykładowy, cz��ciowo ostry obraz, b) ten sam obraz po zastosowaniu 
laplasjanu, wyznaczeniu warto�ci bezwzgl�dnej i rozmyciu, c) ró�nica 
globalnego maksimum wszystkich obrazów pomocniczych i obrazu (b) 

 oraz d) miejsca, w których obraz (a) jest najostrzejszy w�ród  
wszystkich obrazów z sekwencji. Szczegóły w tek�cie 

 

 

Rys. 5.31. Ko�cowy, ostry obraz, zło�ony na podstawie  
sekwencji obrazów z rys. 5.29 
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Opisan� powy�ej procedur� mo�na z drobnymi modyfikacjami 
zastosowa� np. do otrzymania ostrych obrazów na kraw�dzi próbek 
w miejscach, gdzie podczas przygotowywania próbek wyst�puj� 
lokalne, niewielkie zaokr�glenia lub do lepszego uwidocznienia 
wybranych elementów z grubszych skrawków podczas bada� 
histologicznych. 
 
 
Podsumowanie 
 
W niniejszym rozdziale przedstawiono ró�ne zagadnienia akwizycji 
obrazów otrzymanych za pomoc� zró�nicowanych metod badaw-
czych: klasycznej rejestracji fotograficznej, makro- i mikrofotografii, 
mikroskopii skaningowej, ultrasonografii oraz rentgenografii. 
Omówiono równie� wybrane zagadnienia wst�pnej korekcji cz�sto 
wyst�puj�cych wad obrazów. Pomini�to natomiast zagadnienia 
pozyskiwania obrazów z nowoczesnych urz�dze� diagnostycznych, 
jak tomografy komputerowe lub rezonans magnetyczny, gdy� 
omówienie zagadnie� powstawania kontrastu oraz konstruowania 
obrazu w tych urz�dzeniach wykracza znacznie poza zakres tej 
ksi��ki. Ponadto odpowiednie informacje mo�na znale�� w bogatej 
literaturze przedmiotu. Nadal jednak pozostaj� wa�ne ogólne 
zalecenia, które mo�na sprowadzi� do stwierdzenia: wszystkie obrazy 
przewidywane do pó�niejszej automatycznej analizy musz� by� 
przygotowane i rejestrowane z najwy�sz� mo�liw� staranno�ci�. 
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Rozdział VI 

Analiza struktur komórkowych  
i ziarnistych 
 

 

 
Tylko głupiec zna odpowied� na wszystko 

A. France 
 
 
Uwagi ogólne 
 
Analiza struktur komórkowych i ziarnistych stanowi jedno 
z najcz��ciej spotykanych zada� analizy obrazu. Z punktu widzenia 
metod komputerowego przetwarzania nie ma �adnych istotnych ró�nic 
pomi�dzy tymi dwoma rodzajami struktur. Generalnie, materiało-
znawcy u�ywaj� okre�lenia ziarno, a biolodzy i medycy – komórka. 
Zró�nicowanie struktur komórkowych jest ogromne i dlatego nie 
mo�na stworzy� jednego, uniwersalnego sposobu post�powania. Aby 
ułatwi� Czytelnikom samodzielne rozwi�zywanie problemów, 
niniejszy rozdział zawiera kilkana�cie ró�nych algorytmów, opraco-
wanych dla bardzo zró�nicowanych struktur. Prze�ledzenie omawia-
nych rozwi�za� powinno pozwoli� na znalezienie struktury podobnej 
do aktualnie analizowanej, a tym samym podsun�� skuteczne 
rozwi�zanie problemu.  

Niezale�nie od zró�nicowania struktur komórkowych mo�na 
w ka�dym algorytmie ich przetwarzania wyró�ni� podobne etapy 
analizy. Znajomo�� tych etapów stanowi istotn� pomoc przy 
projektowaniu sekwencji przekształce�, prowadz�cych do detekcji 
granic ziaren: 

• Bardzo rzadko obraz wyj�ciowy mo�na uzna� za idealny. Zwykle 
zawiera on ró�nego rodzaju wady, które mog� wpłyn�� na wynik 
detekcji granic komórek. Je�eli przewidujemy u�ycie binaryzacji 
jako narz�dzia do detekcji ziaren lub granic pomi�dzy nimi, to 
wskazane jest wykonanie omówionej wcze�niej korekcji cienia. 
Je�eli natomiast chcemy u�y� do detekcji granic innych operacji, 
wykrywaj�cych lokalne zmiany stopni szaro�ci (tak działaj� 
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klasyczne algorytmy detekcji kraw�dzi), nie ma potrzeby 
dokonywania tej korekcji. Inne proste przekształcenia, jak: zmiana 
kontrastu, jasno�ci, czy wyrównanie histogramu, maj� znaczenie 
głównie dla odbioru informacji zawartej w obrazie przez człowieka, 
natomiast ich wpływ na wynik analizy komputerowej jest znikomy. 
Operacje tego typu dodaje si� niekiedy na pocz�tku przetwarzania 
po to, �eby niezale�nie od �ródła pochodzenia otrzyma� obrazy 
o podobnej jasno�ci oraz kontra�cie, gdy� mo�e to ułatwi� 
konstrukcj� bardziej uniwersalnego algorytmu. Po prostu parametry 
poszczególnych operacji mog� by� dobierane w pełni automa-
tycznie, bez konieczno�ci udziału operatora. 

• Nast�pny krok stanowi usuni�cie z obrazu niepotrzebnych szumów, 
które mog� pogorszy� wynik wykrywania granic komórek, 
prowadz�c do detekcji nadmiarowych kraw�dzi. W zale�no�ci od 
konkretnej sytuacji mo�e to by� filtracja medianowa, otwarcie lub 
zamkni�cie, a nawet filtracja fourierowska, je�eli chcemy usun�� 
szumy o charakterystyce okresowej lub rysy zorientowane 
w konkretnym kierunku. Nale�y jednak zaznaczy�, �e ten krok 
analizy jest opcjonalny, czyli nie wyst�puje w ka�dym przypadku. 

• Przechodzimy teraz do najwa�niejszego etapu, czyli detekcji granic 
ziaren. Mamy tu do dyspozycji wiele przekształce�, a ich wybór 
zale�y od jako�ci obrazu, cech analizowanych komórek, wyników 
wst�pnego przetwarzania obrazu, itp. Je�eli obraz granic komórek 
jest ci�gły i wyra�ny, mo�na dokona� ich detekcji u�ywaj�c po 
prostu procedury binaryzacji. Gdy kraw�dzie wykazuj� 
zró�nicowanie stopnia szaro�ci, czyli s� miejscami ja�niejsze, 
a miejscami ciemniejsze, lepsze wyniki mo�e da� detekcja 
lokalnych minimów (top hat). U�ycie typowych procedur do 
detekcji kraw�dzi jest zazwyczaj dyskusyjne, gdy� najcz��ciej nie 
daj� one ci�głych kraw�dzi. Wynik detekcji mo�na cz�sto 
zdecydowanie poprawi�, je�eli za pomoc� przekształce� logicznych 
nało�y si� na siebie kilka obrazów, b�d�cych wynikiem działania 
ró�nych filtrów do detekcji kraw�dzi. Niekiedy, je�eli obraz nie 
zawiera du�o szumów, dobre wyniki daje zastosowanie filtracji 
laplasjanem, który jest bardzo zbli�ony do filtrów wyostrzaj�cych. 
Kraw�dzie wykrywa si� wtedy jako miejsca zerowe wyniku 
filtracji, gdy� obraz przekształcony laplasjanem posiada warto�ci 
zarówno dodatnie, jak i ujemne. 

• Obraz otrzymany w wyniku detekcji kraw�dzi wymaga jeszcze 
dodatkowej obróbki. Jednym z podstawowych warunków 
poprawnej detekcji granic komórek jest otrzymanie ci�głej siatki 
granic ziaren. Je�eli otrzymane w wyniku detekcji granice 
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posiadaj� drobne nieci�gło�ci, mo�na próbowa� je zlikwidowa� 
poprzez erozj� o niewielkiej liczbie kroków (zbyt du�a liczba 
kroków usunie lub zdeformuje drobne ziarna). Je�eli to nie 
wystarczy lub jest niemo�liwe, mo�na te� próbowa� poprawi� 
ci�gło�� granic metodami detekcji działów wodnych.  

• Zdarzaj� si� te� sytuacje odwrotne, gdy ziarna s� nadmiernie 
podzielone, ale obszary granic ziaren s� grubsze ni� linie podziału 
wewn�trz komórek. Mo�liwe jest wtedy zlikwidowanie 
nadmiernych podziałów poprzez filtracj� medianow�. Czasami 
akceptowalne wyniki daje te� dylatacja. Na tym etapie obróbki 
dobrze jest te� zala� niepotrzebne otwory w obr�bie wst�pnie 
wyznaczonych komórek. Zdarzaj� si� te� takie obrazy, w których 
zalanie otworów lepiej jest wykona� bezpo�rednio po detekcji 
kraw�dzi, gdy� zabezpiecza to przed nadmiernymi podziałami 
komórek w przypadku erozji lub detekcji działów wodnych. 
Warunkiem powodzenia tej operacji jest jednak istnienie ci�głej 
siatki granic pomi�dzy komórkami. Siatka taka mo�e mie� pewne 
przerwy; przez jej ci�gło�� rozumiemy tutaj istnienie ci�głego 
poł�czenia z brzegiem obrazu. Odizolowane fragmenty granic 
ziaren, nie posiadaj�ce poł�czenia z brzegiem obrazu, s� traktowa-
ne przez procedur� zalewania otworów jako miejsca do zalania. 

• Po wykonaniu opisanych powy�ej operacji pozostaje ju� tylko 
obróbka wyka�czaj�ca. Najcz��ciej stosuje si� operacj� SKIZ, 
która sprowadza granice mi�dzy komórkami do rozmiaru jednego 
piksela (punktu obrazu). Je�eli obraz zawiera na przykład pory, to 
nale�y wcze�niej dokona� ich niezale�nej detekcji, a nast�pnie 
doło�y� je do wyniku funkcji SKIZ za pomoc� przekształce� 
logicznych. 

Powy�sze podsumowanie mo�e nie by� dostatecznie jasne dla 
Czytelników bez dostatecznego do�wiadczenia w analizie obrazu. 
Jego studiowanie mo�na w takim przypadku odło�y� do momentu 
zdobycia odpowiedniego do�wiadczenia, czemu słu�� podane dalej 
przykłady.  
 
 
Wszystkie drogi prowadz� do... 
 
Omówimy teraz wyniki do�wiadczenia, polegaj�cego na subiektywnej 
ocenie tej samej serii struktur przez kilka osób oraz metodami analizy 
za pomoc� kilku ró�nych algorytmów. Dzi�ki temu mo�emy 
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w przybli�eniu oceni�, jaka jest odtwarzalno�� metod analizy obrazu – 
ka�dy przecie� buduje algorytmy nieco inaczej. 

Przedmiotem analizy był zestaw 12 obrazów, przedstawiaj�cych 
struktur� przykładowo pokazan� na rys. 6.1a. Sze�� osób bior�cych 
udział w do�wiadczeniu otrzymało wydrukowane te same obrazy, 
które analizowano równie� za pomoc� komputera, z zadaniem 
wyznaczenia �redniej wielko�ci ziarna dwoma metodami: jako 
�redniego pola powierzchni przekroju ziarna oraz jako �redniej 
długo�ci ci�ciwy. Do pomiarów komputerowych u�yto czterech 
ró�nych algorytmów, pierwszy algorytm zawierał nast�puj�c� 
sekwencj� przekształce� wst�pnych: 

• Obraz wyj�ciowy (rys. 6.1a) poddano korekcie cienia w celu 
usuni�cia lekkiej nierównomierno�ci tła. 

• Kolejnym krokiem była filtracja medianowa, która usuwa szum, 
a równocze�nie jedynie w niewielkim stopniu narusza obraz granic 
ziaren. 

• Przefiltrowany obraz poddano binaryzacji z dolnym progiem, co 
pozwoliło otrzyma� wst�pny obraz ziaren, pokazany na rys. 6.1b. 

• Poniewa� binaryzacja dała ci�gł� siatk� granic ziaren, mo�liwe 
było zalanie otworów, co daje obraz przydatny do dalszej analizy 
(rys. 6.1c). Pozostałe operacje tego algorytmu, opisane poni�ej, 
były u�ywane w identycznej formie równie� w pozostałych 
algorytmach: 

• Erozja pozwoliła na usuni�cie bardzo drobnych obiektów, co 
zabezpiecza przed detekcj� nadmiernej liczby niewielkich ziaren. 
Dzi�ki wcze�niejszemu zalaniu otworów erozja nie powodowała 
niebezpiecze�stwa niekontrolowanego podziału wst�pnie 
wykrytych ziaren. 

• Operacja SKIZ przekształcała ziarna poddane erozji w zestaw 
obiektów wypełniaj�cych cał� powierzchni� (granice ziaren 
o grubo�ci zaledwie jednego piksela). 

• Ostateczny wynik detekcji uzyskano po usuni�ciu ziaren 
mniejszych od zało�onej wielko�ci progowej (w tym przypadku 
była to powierzchnia 64 pikseli) oraz powtórzeniu operacji SKIZ. 
Ko�cowy wynik detekcji przedstawia rys. 6.1d. 

Wynik działania opisanego algorytmu, cho� generalnie poprawny, nie 
jest jednak wolny od bł�dów. Dwa z nich pokazano strzałkami na rys. 
6.1d. Lewa strzałka pokazuje miejsce, w którym brakuje granicy (na 
obrazie wyj�ciowym widoczna jest mała nieci�gło�� tej granicy),  

U�ycie czterech 
ró�nych algoryt-
mów miało na 
celu zamodelo-
wanie sytuacji, 
gdy analiz� ob-
razu wykonuj� 
niezale�ne labo-
ratoria. Ka�de  
z nich mo�e 
wszak opraco-
wa� całkowicie 
odmienne 
algorytmy 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

229

natomiast prawa strzałka wskazuje miejsce, w którym program 
dokonał nadmiarowych podziałów (trzy ziarna zamiast jednego). Tego 
typu bł�dy mog� by� skorygowane manualnie, ale w praktyce robi si� 
to bardzo rzadko. 

Przede wszystkim, jak wida� to na rys. 6.1, bł�dnie wykryto lub 
pomini�to zaledwie około 1% granic ziaren, zatem wpływ tych 
bł�dów na wynik pomiaru b�dzie znikomy. Tym bardziej, �e 
nadmiarowe granice w jednym miejscu kompensuj� brak granic 
w innym miejscu. Trzeba te� pami�ta�, �e równie� ludzie ró�nie 
interpretuj� miejsca w�tpliwe, co jest powodem ró�nic w otrzymy-
wanych wynikach. Nawet ta sama osoba otrzymuje nieco inne wyniki 

 

Rys. 6.1. Detekcja granic ziaren przy wykorzystaniu korekcji cienia  
i binaryzacji: a – obraz wyj�ciowy, b – wynik binaryzacji, c – zalanie 

otworów, d – ostateczny wynik detekcji. Strzałki pokazuj�  
wybrane miejsca bł�dnej detekcji 
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Rys. 6.2. Detekcja granic ziaren przy wykorzystaniu lokalnych minimów:  
a – obraz wyj�ciowy, b – wynik binaryzacji, c – zalanie otworów, 

 d – ostateczny wynik detekcji. Znaczenie strzałek opisano w tek�cie 

po powtórnej analizie. Tymczasem raz ustalony algorytm dokonuje 
analizy w sposób w pełni powtarzalny i wła�nie ta powtarzalno�� 
stanowi jedn� z najistotniejszych zalet metod komputerowych. 

Drugi algorytm jako podstaw� detekcji granic ziaren na tym samym 
obrazie traktował lokalne minima: 

• Detekcja lokalnych minimów (black top hat) jest w istocie zwykł� 
binaryzacj� obrazu powstałego jako ró�nica obrazu wyj�ciowego 
i tego samego obrazu po zamkni�ciu. Poniewa� wynik detekcji 
zale�y jedynie od wspomnianej wy�ej ró�nicy, nie ma potrzeby 
dokonywania korekcji cienia. Otrzymany obraz binarny (rys. 6.2b) 
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 jest zbli�ony do obrazu binarnego dla pierwszego algorytmu 
(rys. 6.1b), ale linie granic s� cie�sze i, jak zostanie to pokazane 
dalej, w niektórych miejscach ostateczny wynik detekcji b�dzie 
inny. 

• Dalszy przebieg analizy był identyczny, jak w poprzednim 
algorytmie. 

Warto zwróci� uwag� na miejsca wskazane strzałkami (rys. 6.2d). 
Lewa pokazuje miejsce brakuj�cej granicy, analogicznie jak w pierw-
szym algorytmie. Natomiast prawa strzałka wskazuje poprawnie 
wykryte ziarno. Kolejny algorytm wykorzystuje klasyczne filtry do 
detekcji kraw�dzi: 

 

Rys. 6.3. Detekcja granic ziaren przy wykorzystaniu klasycznych filtrów do 
wykrywania kraw�dzi: a – obraz wyj�ciowy, b – wynik binaryzacji, c – 

zalanie otworów, d – ostateczny wynik detekcji. Strzałka wskazuje trudne 
 do poprawnej detekcji ziarno, w którym brakuje jednej kraw�dzi 
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• Podobnie, jak w drugim algorytmie zrezygnowano z korekcji tła, 
gdy� nie ma ona wpływu na wynik zastosowanej filtracji. 
Nast�pnie wykonano detekcj� kraw�dzi za pomoc� trzech 
klasycznych filtrów: Sobela, Robertsa i Prewitta, otrzymuj�c trzy 
ró�ne obrazy, które nast�pnie zamieniono na obrazy binarne. 

• Na podstawie trzech cz�stkowych obrazów stworzono jeden obraz 
binarny, b�d�cy wspóln� cz��ci� trzech składowych. Wykorzystano 
funkcj� logiczn� AND (rys. 6.3b). 

• Poniewa� obraz kraw�dzi wykazuje tu pewne nieci�gło�ci, 
skorygowano go za pomoc� filtracji medianowej. 

• Na przefiltrowanym obrazie zalano otwory (rys. 6.3c) i doko�czono 
przetwarzanie identycznie, jak we wcze�niejszych algorytmach.  

• Ko�cowy wynik analizy przedstawiono na rys. 6.3d. Strzałka 
pokazuje trudne do detekcji ziarno. Pierwszy algorytm podzielił je 
niepotrzebnie na trzy cz��ci, drugi wykrył je poprawnie, natomiast 
trzeci z algorytmów nie wykrył jednej z kraw�dzi. Wskazuje to 
jednoznacznie, �e omawiane algorytmy s� rzeczywi�cie ró�ne! 

�aden z dotychczas przedstawionych trzech algorytmów nie wykrył 
poprawnie granicy pomi�dzy dwoma ziarnami z lewej strony obrazu 
(strzałki na rys. 6.1d i 6.2d). Spróbujmy zatem odtworzy� t� granic� 
za pomoc� detekcji działów wodnych. Wynik takiej detekcji 
w odniesieniu do obrazu po binaryzacji i zalaniu otworów (rys. 6.1c) 
pokazano na rys. 6.4. Brakuj�ca granica została w prawdzie odtwo-
rzona, ale ubocznym skutkiem całej operacji jest pojawienie si� kilku 
nadmiarowych granic ziaren, co ilustruj� strzałki na rys. 6.4.  

Pokazane powy�ej zjawisko tworzenia nadmiarowych kraw�dzi 
nakazuje zachowanie du�ej ostro�no�ci przy próbach odtwarzania 
brakuj�cych elementów. Przed zatwierdzeniem algorytmu nale�y 
bezwzgl�dnie wykona� próbne analizy na kilku ró�nych obrazach, aby 
sprawdzi�, czy odtwarzanie brakuj�cych elementów nie przynosi 
wi�cej szkody, ni� po�ytku. W kilku nast�pnych przykładach zostanie 
ona zastosowana z bardzo dobrym skutkiem, stanowi�c wr�cz 
kluczowy element, decyduj�cy o poprawno�ci wyników całego 
algorytmu. Czwarty algorytm, wykorzystany w omawianych bada-
niach, korzystał z laplasjanu jako podstawy detekcji kraw�dzi. 

Z powodu obecno�ci szumów nie wykorzystano jednak miejsc 
zerowych laplasjanu, a cała analiza miała nast�puj�cy przebieg: 

• Aby wyeliminowa� szumy dokonano filtracji medianowej o wiel- 
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Rys. 6.4. Próba odtworzenia brakuj�cych granic poprzez detekcj� działów 
wodnych. Strzałki wskazuj� powstałe w wyniku tej operacji  

nadmiarowe kraw�dzie 

ko�ci 3x3. Tak mała wielko�� matrycy filtru nie pozwoliła na pełn� 
eliminacj� szumów, ale zastosowanie matrycy 5x5 lub wi�kszej 
spowodowałoby z kolei rozmycie obrazu kraw�dzi. 

• Na wst�pnie przefiltrowanym obrazie wykonano laplasjan, który 
nast�pnie zbinaryzowano w zakresie od –1 do +1, a wi�c wybrano 
nie tylko miejsca zerowe, ale równie� te punkty, które miały 
warto�� 1 lub –1. Otrzymano w ten sposób obraz binarny, pokazany 
na rys. 6.5b. 

• Nast�pnie usuni�to z obrazu binarnego drobne elementy, o polu 
powierzchni nie przekraczaj�cym 16 pikseli i zalano otwory 
(rys. 6.5c). 

• Dalsza obróbka obrazu zachodziła analogicznie, jak w poprzednich 
przypadkach. Warto jednak zwróci� uwag�, �e ze wzgl�du na 
bardzo małe braki w ci�gło�ci kraw�dzi na obrazie po zalaniu 
otworów zastosowana nast�pnie erozja zlikwidowała nieci�gło�� 
kraw�dzi. Prowadzi to do poprawnej detekcji obydwu „trudnych” 
ziaren, jak pokazuj� to szare strzałki na rys. 6.5d. Oczywi�cie, 
równie� i ten algorytm cz��� obiektów wykrywa bł�dnie. Jedno 
z takich miejsc wskazuje czarna strzałka na rys. 6.5d. 

Przedstawione powy�ej cztery algorytmy wykorzystuj� istotnie ró�ne 
sposoby detekcji granic ziaren, a mianowicie (w nawiasach podano 
wykryt� danym algorytmem liczb� ziaren): 

• binaryzacj� po korekcji cienia (216), 

• detekcj� lokalnych minimów (215), 
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Rys. 6.5. Detekcja granic ziaren przy wykorzystaniu laplasjanu: a – obraz 
wyj�ciowy, b – wynik binaryzacji, c – zalanie otworów,  

d – ostateczny wynik detekcji. 

• iloczyn logiczny trzech filtrów do detekcji kraw�dzi (211,5) oraz 

• filtracj� medianow� z nast�puj�cym po niej laplasjanem (231). 

Jak wida�, wyniki s� bardzo zbli�one. �aden z nich nie odbiega od 
warto�ci �redniej, wynosz�cej 218,4, o wi�cej, ni� 6%. Jeszcze 
bardziej pouczaj�ce jest prze�ledzenie, jak omawiane algorytmy 
uszeregowały badane w do�wiadczeniu 12 materiałów. Je�eli 
przyjmiemy wyniki pierwszego algorytmu za punkt odniesienia, to 
wyniki poszczególnych analiz uszereguj� materiały tak, jak pokazano 
to na rys. 6.6. Wszystkie omawiane algorytmy  uszeregowały obrazy 
niemal identycznie, gdy� ró�nica w miejscach zajmowanych w 
rankingu nie przekracza jednej pozycji tymczasem uszeregowanie 
dokonane przez sze�� bior�cych udział w do�wiadczeniu osób jest ju� 
bardziej zró�nicowane. Ten sam materiał mo�e w ocenie ró�nych osób 
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zajmowa� niekiedy miejsca ró�ni�ce si� o 5 pozycji, np. 4 i 9. Tak 
wi�c metody komputerowe wykazały tu znacznie lepsz� 
odtwarzalno�� uszeregowania materiałów, co usprawiedliwia podtytuł 
„Wszystkie drogi prowadz� do...”. 

 

Rys. 6.6. Uszeregowanie obrazów według wielko�ci ziarna. Ciemne paski – ró�ne 
algorytmy; jasne paski – ró�ne osoby. Widoczna jest lepsza zgodno�� 

 uszeregowania przy analizie komputerowej w porównaniu  
z analiz� manualn� 

Dodatkowym argumentem, przemawiaj�cym za u�ywaniem metod 
komputerowych jest czas analizy. Przeci�tnie człowiek zliczał ziarna 
w jednym obrazie około 25 minut, a na ocen� �redniej długo�ci 
ci�ciwy potrzebował dodatkowych 10 minut. Nale�y przy tym 
zaznaczy�, �e do ilustracji algorytmów u�yto jedynie fragmentu 
jednego z obrazów. Pełen obraz zawierał blisko trzykrotnie wi�cej 
ziaren. Komputer potrzebował na wszystkie obliczenia około 15 
sekund, co oznacza analiz� szybsz� 140 razy od klasycznej! 
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Rys. 6.7. Detekcja granic ziaren przy wykorzystaniu automatycznej 
binaryzacji: a – obraz wyj�ciowy, b – wynik binaryzacji, c – zalanie otworów, 
d – ostateczny wynik detekcji. Strzałka na rys. b) pokazuje obszar, w którym 

nale�y spodziewa� si� znacznych bł�dów analizy, natomiast strzałka na  
rys. d) wskazuje przykład nadmiarowej granicy 

Pomimo tak dobrych wyników analizy automatycznej nie nale�y 
zapomina�, �e bardzo łatwo mo�emy popełni� tu grube bł�dy. 
Przykład takiej analizy pokazano na rys. 6.7. U�yty tu algorytm jest 
bardzo zbli�ony do pierwszego, opartego na korekcji cienia 
i binaryzacji. Ró�nica polega jedynie na sposobie binaryzacji – 
zamiast korekcji cienia i klasycznej binaryzacji zastosowano tu 
binaryzacj� automatyczn�, co daje wynik 257,5 ziarna zamiast 216 
ziaren. Przyczyna tej rozbie�no�ci tkwi w zbyt wysokim progu 
czuło�ci, co prowadzi do tworzenia nadmiarowych ziaren, głównie 
w rejonie zaznaczonym strzałk� na rys.6.7b. Nadmiarowe ziarna 
pojawiaj� si� te� w innych miejscach, z którymi pozostałe algorytmy 
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nie miały trudno�ci (strzałka na rys. 6.7d). Z kolei o znaczeniu 
korekcji cienia mo�e �wiadczy� te� fakt, �e jej wykonanie przed 
automatyczn� binaryzacj� zmniejsza liczb� wykrytych ziaren do 
241,5.  
 
 
Pianka poliuretanowa 
 
Zmienimy teraz materiał – zajmiemy si� wyszukiwaniem granic 
komórek w obrazie przekroju twardej pianki poliuretanowej 
(rys. 6.8a). Cho� na pierwszy rzut oka kraw�dzie komórek pianki 
wydaj� si� by� dobrze widoczne, �aden z algorytmów prezento-
wanych w poprzedniej cz��ci nie sprostał temu zadaniu. Jak 
przekonamy si� za chwil�, algorytm zbudowany dla potrzeb przetwa-
rzania tego obrazu wcale nie jest banalny: 

• Pierwszym krokiem było zmienienie czuło�ci zapisu obrazu. 
Sprowadza si� to w przybli�eniu do przypisania ka�demu punktowi 
nowej, pomniejszonej 16 razy warto�ci. Taki obraz ma tylko 16 
stopni szaro�ci, co radykalnie eliminuje szumy. 

• Nast�pny krok to korekcja cienia, wykonana tutaj specjalnym 
filtrem, odcinaj�cym niskie cz�stotliwo�ci obrazu. Działanie tego 
filtru jest równowa�ne filtracji fourierowskiej, w wyniku której 
usuni�to 4 składowe o najni�szych cz�stotliwo�ciach (rys. 6.8b). 

• Kolejnym krokiem była detekcja wn�trza komórek. Najprostsze 
byłoby wykonanie tego kroku za po�rednictwem binaryzacji, ale 
do�wiadczalnie stwierdzono, �e taka operacja gubi kilka granic 
mi�dzykomórkowych. Wykorzystano zatem detekcj� lokalnych 
minimów (operacja top-hat). 

• Obszary wn�trza komórek wykryte, w poprzednim kroku, s� 
poci�te cienkimi liniami na wiele cz��ci. W celu otrzymania 
spójnych, ci�głych obszarów, wykonano dylatacj� o wielko�ci jed-
nostkowej, a wi�c najmniejsz� z mo�liwych. 

Dalsz� popraw� wyników detekcji uzyskano dzi�ki zalaniu otworów, 
co prowadzi do obrazu przedstawionego na rys. 6.9a. 

• Wn�trza komórek widoczne na rys. 6.9a s� niekiedy posklejane 
i maj� poszarpane brzegi. Cz��ciowe ich rozdzielenie oraz wygła-
dzenie brzegów uzyskano dzi�ki nast�puj�cym po sobie dwóm 
operacjom: erozji i dylatacji, przy czym liczba kroków erozji  
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Rys. 6.8. Detekcja granic komórek w piance 
poliuretanowej: a – obraz wyj�ciowy, b – 
wyrównanie tła, c – detekcja lokalnych 

minimów 

Rys. 6.9. Detekcja granic komórek w piance 
poliuretanowej, ci�g dalszy: a – lokalne minima 
po dylatacji i zalaniu otworów,  b – rozdzielone 
znaczniki do ostatecznej detekcji, c – ko�cowy 

wynik analizy 
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była o połow� mniejsza, co prowadzi do zmniejszenia si� 
powierzchni wykrytych wn�trz komórek. 

• Ostatecznej korekcji obrazu wn�trz komórek dokonano za pomoc� 
detekcji działów wodnych, która podzieliła obiekty stykaj�ce si� ze 
sob� za po�rednictwem wyra�nego przew��enia. Te nowo utwo-
rzone linie podziału s� dobrze widoczne na rys. 6.9b. 

• Ko�cow� operacj� w prezentowanym algorytmie było wyznaczenie 
granic komórek za pomoc� algorytmu detekcji działów wodnych ze 
znacznikami. Podstaw� tego procesu stanowił obraz wyj�ciowy 
(rys. 6.8a), gdy� obszary granic mi�dzykomórkowych s� lokalnie 
najja�niejszymi elementami obrazu, a wła�nie takie miejsca 
odpowiadaj� lokalizacji działów wodnych. Rol� znaczników 
pełniły w tym procesie wn�trza komórek, pokazane na rys. 6.9b. 
Ostateczny wynik detekcji, który mo�na uzna� za satysfakcjo-
nuj�cy, pokazano na rys. 6.9c. 

Detekcja granic komórek w tym samym materiale mo�e mie� zupełnie 
inny przebieg, je�eli tylko zmieni si� sposób akwizycji obrazów. Tym 
razem we�miemy na warsztat obraz otrzymany w wyniku obserwacji 
cienkiego skrawka pianki pod mikroskopem optycznym w �wietle 
przechodz�cym (rys. 6.10a).  

• Bardzo du�y kontrast wyj�ciowego obrazu powoduje (rys. 6.10a), 
�e mo�na łatwo stworzy� obraz binarny wewn�trznych obszarów 
komórek, widocznych jako białe plamy. 

• Przy binaryzacji nale�y umiej�tnie dobra� próg detekcji. Powinien 
on by� na tyle wysoki, aby nie usun�� małych ziaren, a z drugiej 
strony na tyle niski, by nie powodowa� sklejania s�siaduj�cych 
komórek, oddzielonych od siebie jedynie w�sk� granic�. W celu 
wygładzenia obrazu binarnego mo�na go podda� filtracji mediano-
wej (rys. 6.10b). 

• Nie nale�y próbowa� rozdziela� sklejonych obiektów, gdy� 
doprowadzi to do nadmiarowych podziałów (kilka du�ych białych 
obiektów ma gł�bokie zatoki lub naci�cia; przykłady zaznaczono 
strzałkami na rys 6.10b). 

Ko�cowa detekcja jest ju� bardzo prosta, gdy� wystarczy do tego 
prosta operacja SKIZ. Aby móc lepiej oceni� ostateczny wynik 
analizy, nało�ono go na negatyw obrazu wyj�ciowego (rys. 6.10c). 
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Rys. 6.10. Detekcja granic komórek w cienkim skrawku pianki 
poliuretanowej: a – obraz wyj�ciowy, b – wynik binaryzacji z nast�pn� 

filtracj� medianow�, c – ko�cowy wynik analizy nało�ony 
 na negatyw obrazu wyj�ciowego 
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Zapraszamy na placki ziemniaczane 
 
Takie skojarzenie miał autor, gdy poproszono go o pomoc przy 
analizie struktury komórkowej ziemniaka (rys. 6.11). Okazuje si� 
jednak, �e mechaniczne uszkodzenia ziemniaków podczas zbiorów, 
transportu i przechowywania s� bardzo wa�n� przyczyn� strat. 
Stanowi to punkt wyj�cia do poszukiwania odmian o wi�kszej 
wytrzymało�ci mechanicznej, która zale�y w znacznym stopniu od 
cech struktury komórkowej. Cienkie skrawki ziemniaka wycina si� za 
pomoc� mikrotomu, nakłada na szkiełka mikroskopowe i poddaje 
analizie. Zastosowano nast�puj�cy ci�g przekształce�:  

 

Rys. 6.11. Fragment struktury ziemniaka obserwowanej pod mikroskopem 
optycznym. Kuliste, ciemne wydzielenia to cz�steczki skrobi 

• Pierwszym krokiem była filtracja medianowa, która ograniczyła 
poziom szumu bez istotnej utraty ostro�ci i ci�gło�ci granic 
komórek. 

• Kolejnym krokiem była binaryzacja (rys. 6.12a), której wynik 
wymaga jeszcze wielu korekt. 

• Usuwamy najmniejsze, odizolowane cz�stki, na przykład za 
pomoc� erozji, za� pozostałe, wi�ksze cz�stki, odbudowujemy za 
pomoc� procedury rekonstrukcji. 

• Ko�cowe ustalenie granic komórek powierzamy procedurze SKIZ 
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• Ostateczny wynik analizy (nało�ony na obraz pocz�tkowy) 
pokazano na rys. 6.12b. Nale�y go uzna� za poprawny, cho� kilka 
procent granic ziaren zostało pomini�tych. 

 

  
a b 

Rys. 6.12. Badanie struktury ziemniaka: a – obraz po binaryzacji,  
b – ko�cowy wynik analizy nało�ony na obraz pocz�tkowy 

Pomimo braku wykrycia cz��ci granic mi�dzykomórkowych opisany 
powy�ej algorytm stanowi po�yteczne narz�dzie analizy struktury 
ziemniaka. Zapewnia powtarzalno�� wyników analizy znacznie 
przewy�szaj�c� powtarzalno�� klasycznych metod manualnych.  

 
 
Ziarna ceramiki CeO2 

 
Przykład omawiany poni�ej jest interesuj�cy z tego wzgl�du, �e 
omawiana struktura nie nastr�cza trudno�ci przy wzrokowej 
identyfikacji granic ziaren, natomiast stanowi do�� trudne wyzwanie 
dla metod komputerowych (nasz „komputer pokładowy” – mózg – 
jest przystosowany do analizy obrazów). 
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Rys. 6.13. Wyj�ciowy obraz wraz z wykresem zmian stopni szaro�ci 

Rys. 6.13 przedstawia fragment wyj�ciowego obrazu wraz 
z wykresem obrazuj�cym zmiany stopni szaro�ci wzdłu� białej, 
poziomej linii. Czarne strzałki wskazuj� na tym wykresie miejsca 
przeci�cia granic ziaren. Jedynie w przypadku kraw�dzi znajduj�cej 
si� blisko lewej kraw�dzi obrazu na wykresie obserwujemy wyra�ne 
piki. W pozostałych przypadkach nie potrafiliby�my na podstawie 
wykresu oceni� poprawnie miejsc wyst�powania kraw�dzi. Zatem nie 
mo�na tu ograniczy� si� do wykorzystania którego� z prostych 
narz�dzi do detekcji granic ziaren. 

Nale�y si� przede wszystkim zastanowi�, co decyduje o tym, �e 
rozpoznajemy w danym miejscu kraw�d�. Pomo�e nam w tym rys. 
6.14, który jest obrazem binarnym otrzymanym z obrazu wyj�ciowego 
poprzez operacj� binaryzacji z dolnym progiem. Wida� wyra�nie, �e 
cała powierzchnia obrazu pokryta jest białymi i czarnymi punktami 
w przybli�eniu z jednakow� g�sto�ci�. Wci�� jednak potrafimy 
zidentyfikowa� granice ziaren, a to dzi�ki temu, �e cz��ciej ni�  
w innych miejscach s�siaduj� ze sob� punkty bardzo jasne i bardzo 
ciemne. Inaczej mówi�c, granice ziaren s� obszarami, w których 
spotykamy lokalnie najwi�ksze gradienty stopni szaro�ci. Wykorzy-
stamy to spostrze�enie do budowy odpowiedniego algorytmu: 

W przypadku ta-
kich problemów 

nie warto próbo-
wa� dobierania 

przekształce� na 
„chybił-trafił”, 

gdy� prawdopo-
dobie�stwo suk-
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pewniej stracimy 
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efektu



 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza struktur komórkowych i ziarnistych 

 

 

244

 

Rys. 6.14. Obraz z rys. 6.13 po binaryzacji 

• Do detekcji kraw�dzi wykorzystamy filtr Prewitta, który wykazuje 
du�� czuło�� na lokalne gradienty stopni szaro�ci. 

• Niestety, obraz otrzymany w wyniku u�ycia filtra Prewitta posiada 
kraw�dzie bardzo poprzerywane, którym brakuje ci�gło�ci. 
Zastosujemy zatem inny filtr, a mianowicie detekcj� lokalnych 
maksimów (white top hat), która jest równie� czuła na najwy�sze 
lokalnie gradienty. Wynik tej detekcji jest widoczny na rys. 6.15a. 
Kraw�dzie s� do�� dobrze wykryte, ale obraz wci�� jest 
zanieczyszczony szumem, widocznym w formie czarnych kropek 
we wn�trzu ziaren, za� same kraw�dzie nadal nie tworz� ci�głej 
siatki. 

• Zastosujemy jeszcze trzeci sposób – detekcj� lokalnych minimów 
(black top hat). 

Wszystkie trzy obrazy, otrzymane trzema ró�nymi sposobami s� do 
siebie podobne o tyle, �e na ka�dym kraw�dzie tworz� nieci�gł� 
siatk�, a we wn�trzu ziaren znajdziemy szum. Pomimo tych 
podobie�stw wyst�puje jedna, bardzo wa�na ró�nica – ka�da metoda 
detekcji daje obraz kraw�dzi w nieco innym miejscu. Dzi�ki temu 
zło�enie tych trzech składowych w jeden obraz za pomoc� operacji 
AND (iloczyn logiczny białych obszarów) daje znacznie wyra�niejszy 
obraz poszukiwanych kraw�dzi (rys. 6.15b). 
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Rys. 6.15. Algorytm detekcji granic ziaren: a – wynik detekcji lokalnych 
minimów, b – poł�czone razem wyniki trzech ró�nych metod detekcji, c – 

filtracja medianowa, d – erozja i zalanie otworów, e – dylatacja  
i rekonstrukcja brakuj�cych fragmentów, f – ko�cowy  

wynik detekcji nało�ony na obraz pocz�tkowy 
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• Filtracja medianowa usuwa do�� skutecznie szum z wn�trza ziaren, 
natomiast z powodu znacznej grubo�ci wst�pnie wykrytych 
kraw�dzi ich obraz pozostaje dobrze widoczny (rys. 6.15c). 

• Nast�pnym krokiem jest erozja, która pozwala zlikwidowa� cz��� 
nieci�gło�ci w obrazie kraw�dzi oraz zalanie otworów, które usuwa 
�ródło potencjalnych, nadmiarowych podziałów ziaren podczas 
pó�niejszej obróbki obrazu (rys. 6.15d). 

• Poddanie obrazu niewielkiej dylatacji powoduje pocienienie granic 
ziaren bez utraty ich ci�gło�ci i stanowi dobry punkt wyj�cia do 
rekonstrukcji brakuj�cych fragmentów. 

• Rekonstrukcj� brakuj�cych elementów mo�emy wykona� poprzez 
detekcj� działów wodnych (rys. 6.15e). 

• Ostatnim krokiem jest doprowadzenie wykrytych granic ziaren do 
grubo�ci pojedynczego punktu, co uzyskamy za pomoc� operacji 
SKIZ. Ko�cowy wynik analizy, nało�ony na obraz wyj�ciowy, 
ilustruje rys. 6.15f. 

Opisany powy�ej algorytm skutecznie rozwi�zuje do�� trudne zadanie 
detekcji granic ziaren w materiale ceramicznym, w którym ze wzgl�du 
na trudno�ci w przygotowaniu preparatu (du�a odporno�� 
mechaniczna i chemiczna materiału) nie mamy mo�liwo�ci uzyskania 
wyj�ciowego obrazu o lepszej jako�ci. Pomimo kilku małych bł�dów 
omawianego algorytmu uzyskany wynik nale�y oceni� jako bardzo 
dobry. 
 
 
Pozornie prosty, a w istocie trudny przypadek 
 
Co pewien czas, nawet przy du�ym do�wiadczeniu w analizie obrazu, 
spotykamy zadania, które sprawiaj� nam ogromne trudno�ci. Takim 
wła�nie paskudnym przypadkiem okazała si� struktura stopu 
aluminium obserwowanego w �wietle spolaryzowanym (rys. 6.16a). 
Trudno�� detekcji kraw�dzi polega w tym przypadku na tym, �e 
z jednej strony cz��� z nich jedynie nieznacznie ró�ni si� od tła (lewy 
dolny róg rys. 6.16a), a z drugiej strony w niektórych miejscach 
pojawiaj� si� liczne ciemne linie, przypominaj�ce granice ziaren (np. 
w �rodkowej cz��ci rys. 6.16a). Dodatkowe utrudnienie, tym razem 
o charakterze psychologicznym, stanowi fakt, �e wzrokowe wyzna-
czenie granic ziaren nie stanowi tu istotnego problemu. Po wielu 
próbach udało si� zbudowa� algorytm, który do�� dobrze wyznacza 
granice ziaren:  
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• Poszczególne ziarna ró�ni� si� cz�sto odcieniem szaro�ci, co 
mo�na wykorzysta� do detekcji granic. Trzeba osłabi� wspomniane 
ju� linie, wygl�daj�ce podobnie do granic ziaren. Mo�na to zrobi� 
poprzez filtracj� medianow�, poprzedzon� wyliczeniem lokalnej 
�redniej, co dodatkowo wygładza obraz (rys. 6.16b). 

• Kolejnym krokiem była detekcja kraw�dzi przy u�yciu zestawu 
czterech filtrów, czułych na zmiany stopni szaro�ci w czterech 
kierunkach: 45o, 135o, 90o i 0o. Macierze tych filtrów s� nast�pu-
j�ce (wynik u�ycia filtru A pokazuje rys. 6.16c): 

A      B      C      D 

1 0 0 0 0  0 0 0 0 -1        1 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0        0 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  1 0 0 0 -1  0 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0        0 

0 0 0 0 -1  1 0 0 0 0        -1 

• Filtry pokazane powy�ej s� czułe na ró�nice w stopniach szaro�ci, 
dzi�ki czemu wzmacniaj� zarówno te kraw�dzie, które stanowi� 
lokalne minima obrazu, jak i kraw�dzie wynikaj�ce z ró�nic 
w szaro�ci całych obszarów. Znaczny rozmiar matrycy filtru (5x5) 
powoduje, �e zmniejsza si� jego czuło�� na lokalne zaburzenia. 

• Szumy s� jednak wci�� obecne w obrazie pomimo jego wst�pnej 
obróbki. Daje to niepotrzebne kraw�dzie w obrazie z rys. 6.16c. 
W celu otrzymania w przybli�eniu prawidłowego wyniku 
wykonano nast�puj�cy ci�g operacji: wyznaczono warto�� bez-
wzgl�dn� (szare miejsca na rys. 6.16c maj� warto�� 0, ciemne maj� 
warto�ci <0, za� jasne warto�ci >0), wykryto najsilniejsze kraw�-
dzie jako lokalne maksima i usuni�to szum za pomoc� filtracji me-
dianowej. Wynik tego ci�gu przekształce� pokazano na rys. 6.16d. 

• Rysunki 6.16c i d ilustruj� jedynie wynik zastosowania filtru A. Te 
same operacje wykonano dla filtrów B, C i D, co pozwoliło na 
wykrycie kraw�dzi o ró�nych orientacjach.  

• Nast�pnie zło�ono wyniki cz�stkowych detekcji w formie iloczynu 
logicznego (operacja AND). Aby unikn�� nadmiernych podziałów, 
po zło�eniu dwóch obrazów zalewano otwory w obrazach 
wynikowych. Ostatecznie, w wyniku składania obrazów cz�stko-
wych otrzymano wst�pny obraz kraw�dzi, pokazany na rys. 6.16e. 
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Rys. 6.16. Detekcja granic ziaren w stopie aluminium: a – obraz wyj�ciowy, 
b – obraz u�redniony po filtracji medianowej, c – filtracja wzmacniaj�ca 
kraw�dzie, d – obraz (c) po binaryzacji i filtracji medianowej, e – cz��� 

wspólna czterech obrazów cz�stkowych typu (d) dla ró�nych kierunków,  
f – obraz (e) po erozji i usuni�ciu najmniejszych obiektów 
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• Erozja oraz nast�puj�ce po niej usuni�cie obiektów o najmniej-
szych polach powierzchni doprowadziły do ci�głej siatki grubych 
kraw�dzi (rys. 6.16f). 

• Operacja SKIZ sprowadza siatk� kraw�dzi do grubo�ci 
pojedynczych punktów, daj�c do�� dobry obraz poszukiwanych 
kraw�dzi (rys. 6.17a). 

 

Rys. 6.17. Dalszy ci�g algorytmu z rys. 6.16. a – operacja SKIZ prowadzi do 
cienkich linii granic ziaren, b – obraz pocz�tkowy w wersji 4-bitowej, 

poddany erozji, c – wn�trza ziaren wyznaczone na podstawie rys. (c), d – 
ko�cowy wynik detekcji, nało�ony na obraz pocz�tkowy 

• Niestety, obraz z rys. 6.17a zawiera wci�� sporo kraw�dzi 
nadmiarowych, które trzeba usun��. Je�eli chcemy tego dokona�  
w sposób automatyczny, to nale�y poprzecina� nadmiarowe 
kraw�dzie i powtórnie wykona� operacj� SKIZ. Przeci�cie kraw�-
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dzi mo�emy uzyska� sumuj�c (logiczna operacja OR) wst�pny 
obraz granic ziaren z obrazem ich wn�trza. Aby uzyska� taki obraz, 
trzeba w maksymalnym stopniu ograniczy� we wn�trzu ziaren 
obecno�� struktur wykrywanych jako kraw�dzie.  

• W tym celu sprowadzamy obraz wyj�ciowy do wersji 4-bitowej 
poprzez przesuni�cie wszystkich warto�ci o 4 bity w prawo, 
a nast�pnie wykonujemy erozj� (rys. 6.17b). Daje to radykalne 
obni�enie stopni szaro�ci (do 16), a erozja prowadzi do poszerzenia 
obszarów granic ziaren, co zmniejsza ryzyko pokrycia si� 
wykrywanych obecnie �rodków ziaren z uprzednio wykrytymi 
kraw�dziami. 

• Binaryzacja i zalanie otworów prowadzi do wykrycia obszarów 
wn�trz ziaren (rys. 6.17). Cen�, jak� płacimy za pomijanie 
obszarów prawidłowych granic ziaren jest bardzo du�e zniekształ-
cenie tych obszarów. Nie stanowi to jednak istotnej przeszkody, 
gdy� cała operacja jest wykonywana wył�cznie w celu poprze-
cinania nadmiarowych kraw�dzi w rys. 6.17a. 

• Zsumowanie obrazów z rys. 6.17a oraz 6.17d, usuni�cie obiektów 
o najmniejszej powierzchni oraz kolejna operacja SKIZ prowadz� 
do ko�cowego obrazu granic ziaren, który pokazano na rys. 6.17d 
nało�ony na obraz pocz�tkowy.  

Przedstawiony powy�ej algorytm cechuje du�y stopie� komplikacji, 
ale jest to wynikiem niekorzystnego nało�enia si� ró�nych cech 
analizowanego obrazu. Mamy tu bowiem co� w rodzaju dualizmu: 
cz��� obrazu cechuje bardzo silne zró�nicowanie (najja�niejsze 
ziarna), a reszta wykazuje bardzo słaby kontrast (granice pomi�dzy 
najciemniejszymi ziarnami). Detekcja kraw�dzi skuteczna w jednej 
cz��ci obrazu daje całkowicie bł�dne wyniki w drugiej. Ostateczny 
wynik jest wci�� daleki od ideału, ale zdecydowana wi�kszo�� 
kraw�dzi została wykryta poprawnie, co pozwala na wykonanie 
pomiarów.  
 
 
Dwa rodzaje granic ziaren 
 
Kolejny algorytm dotyczy detekcji granic pomi�dzy ziarnami 
spiekanego w�glika wolframu WC (rys. 6.18a). W obrazie wyst�puj� 
dwa rodzaje granic ziaren, z których jeden jest bardzo łatwy, a drugi 
bardzo trudny do automatycznej detekcji. Przebieg analizy był w tym 
przypadku nast�puj�cy:  
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• Detekcja fazy kobaltowej, wypełniaj�cej przestrzenie pomi�dzy 
ziarnami WC nie stanowi �adnego problemu, gdy� jest ona 
zdecydowanie najciemniejszym obszarem w analizowanym obra-
zie. Wystarczy tu zastosowanie binaryzacji z odpowiednio dobra-
nym progiem detekcji. Wykrycie obszaru zaj�tego przez faz� 
kobaltow� rozwi�zuje problem detekcji granic pomi�dzy t� faz� 
a ziarnami WC, pozostaje zatem do rozwi�zania zagadnienie 
wykrycia granic pomi�dzy stykaj�cymi si� ziarnami WC. 

• Ziarna WC s� obszarami posiadaj�cymi w przybli�eniu jednorodny 
poziom szaro�ci, a jedynym miejscem, w którym wyst�puj� drobne 
odst�pstwa od tej jednorodno�ci s� granice pomi�dzy stykaj�cymi 
si� ziarnami. Cechy granic, które mamy wykry� mo�na 
scharakteryzowa� nast�puj�co: s� to bardzo cienkie, zazwyczaj 
prostoliniowe obszary, ró�ni�ce si� poziomem szaro�ci od 
otoczenia. Mo�na je wykry� w sposób podobny do zastosowanego 
w poprzednim przykładzie, jednak�e ze wzgl�du na niewielk� 
grubo�� i prostoliniowy charakter tych granic, matryca filtru 
powinna modelowa� krótki odcinek, tak jak pokazuje to poni�sza 
tablica: 

 A    B   C     D     

 1 1 1  -1 1  0 1 0 0  0 0 1 0  

 -1 -1 -1  -1 1  -1 0 1 0  0 1 0 -1  

     -1 1  0 -1 0 1  1 0 -1 0  

        0 0 -1 0  0 -1 0 0  

• Poszczególne obrazy gradientowe (na rys. 6.18b pokazano wynik 
filtracji przy u�yciu matrycy oznaczonej powy�ej symbolem B) 
wykazuj� zarówno warto�ci dodatnie, jak i ujemne, w zale�no�ci od 
lokalnej orientacji kraw�dzi. Aby otrzyma� informacj� o gradiencie 
niezale�nie od jego wielko�ci, obliczamy warto�ci bezwzgl�dne 
z obrazów gradientowych (nie pokazano tego na rys. 6.18). 

• Ko�cowy obraz gradientowy jest zło�eniem czterech obrazów 
składowych. Obraz ten jest tworzony jako maksimum z czterech 
składowych obrazów. Inaczej mówi�c, warto�� dowolnego punktu 
obrazu wynikowego odpowiada maksymalnej warto�ci tego 
samego punktu w�ród obrazów cz�stkowych. 

• Tak stworzony obraz gradientowy zamieniamy na obraz binarny za 
pomoc� zwykłej operacji binaryzacji. 
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Rys. 6.18. Wybrane elementy algorytmu detekcji granic pomi�dzy ziarnami 
spiekanego WC: a – obraz wyj�ciowy, b – obraz gradientowy (detekcja 
pionowych fragmentów kraw�dzi), c – binarna wersja zło�onego obrazu 

gradientowego po filtracji medianowej, d – ostateczny wynik detekcji 

• Obraz binarny cechuje do�� znaczny poziom szumów, które s� 
wynikiem wykrycia gradientów podobnych do kraw�dzi równie� 
w obr�bie wn�trza ziaren. Szum ten mo�emy w znacznym stopniu 
wyeliminowa� dzi�ki filtracji medianowej (rys. 6.18d). 

• Ko�cow� operacj� b�dzie, podobnie jak w poprzednich 
przykładach, SKIZ, co prowadzi do siatki linii o grubo�ci 
pojedynczego punktu obrazu. 

• Obraz ko�cowy powstaje ze zło�enia dwóch obrazów: binarnego 
obrazu osnowy (nie pokazywany wcze�niej) oraz obrazu otrzyma-
nego w wyniku operacji SKIZ. Wykonywane to jest za pomoc� 
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operacji logicznej AND, przy zało�eniu, �e pory na obrazie 
binarnym s� czarne. Ten ko�cowy wynik detekcji pokazano na 
rys. 6.18d. 

Ko�cowy wynik detekcji wydaje si� zadowalaj�cy, cho� niewielka 
cz��� granic ziaren pozostała nie wykryta. Dodatkowe wykorzystanie 
detekcji działów wodnych mo�e w pewnym stopniu ten wynik 
poprawi�. Ilo�� poprawnie wykrytych ziaren jest jednak tak du�a, �e 
nawet bez jakichkolwiek dalszych operacji obraz z rys. 6.18 stanowi 
dobry punkt wyj�cia do badania np. rozkładu wielko�ci w�glików. 
 
 
Sprytne rozwi�zanie pozornie beznadziejnego 
problemu 
 
Nast�pny przykład dotyczy detekcji granic ziaren w spiekanym 
materiale ceramicznym, składaj�cym si� z mieszaniny 80% ZrO2 
i 20% WC. Z powodu wysokiej odporno�ci zarówno korozyjnej, jak  
i mechanicznej, materiał ten jest wyj�tkowo trudny w przygotowaniu 
próbek i otrzymuje si� obrazy o do�� słabej jako�ci (rys. 6.19a). 
Wprawdzie binaryzacja daje nam dobrej jako�ci obraz porów 
(rys. 6.19b), ale pó�niejsze próby uzupełnienia granic ziaren poprzez 
detekcje działów wodnych daj� wyniki zbyt dalekie od oczekiwa�, by 
mo�na w ten sposób zako�czy� analiz�. 

W przypadku obrazów o tak słabej jako�ci mamy zwykle nadziej�, �e 
z pomoc� przyjd� nam procedury wyostrzania obrazu. Niestety, 
generuj� one w takiej sytuacji głównie dodatkowy szum. Aby jeszcze 
bardziej utrudni� nasz� sytuacj�, zwykle okazuje si�, �e nie 
dysponujemy �adnym innym obrazem, a koledzy błagaj�, aby 
cokolwiek zrobi� z tym obrazem. Jest bardzo prawdopodobne, �e 
b�dziemy wykonywali wiele ró�nych operacji w nadziei, �e w ko�cu 
wpadniemy na jaki� pomysł. Popatrzmy, co stanie si�, je�eli obraz po 
wyostrzaniu po prostu zbinaryzujemy (rys. 6.19d).  

Jakakolwiek próba szybkiego uzyskania z tego obrazu ci�głej siatki 
granic sko�czy si� pora�k�. Próby wykorzystania prostych 
przekształce�, typu erozji lub dylatacji albo skutecznej zazwyczaj 
filtracji medianowej nie posuwaj� analizy do przodu. Warto jednak 
zwróci� uwag�, �e białe punkty na rys. 6.19c maj� tendencj� do 
grupowania si� w obr�bie porów i granic ziaren, które chcemy wła�nie 
wykry�, gdy� ta obserwacja jest tutaj kluczem do rozwi�zania 
problemu. 
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algorytm po-
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sami w celu po-

konania du�ej 
przeszkody 

trzeba si� naj-
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Rys. 6.19. Detekcja granic ziaren w kompozycie ZrO2-WC: a – obraz wyj�ciowy, b – 
obraz porów, c – obraz wyj�ciowy po wyostrzeniu i nast�pnej binaryzacji,  

d – mapa g�sto�ci pikseli (opis w tek�cie) 

Spróbujmy na podstawie obrazu białych punktów stworzy� map� ich 
g�sto�ci, tak by mogła stanowi� punkt wyj�cia do detekcji kraw�dzi. 
Najprostszym sposobem byłoby wyznaczenie, ile białych punktów 
mie�ci si� np. w kwadracie 7x7 pikseli (wybranie mniejszego obszaru, 
np. 5x5 pikseli grozi zbyt du�� czuło�ci� na lokalne niejedno-
rodno�ci). Obszar kwadratowy nie jest jednak najlepszym rozwi�za-
niem, co ilustruje rys. 6.20. Znacznie lepiej do zmian w orientacji 
kraw�dzi dopasowuje si� koło. Dlatego te� do budowy mapy g�sto�ci 
pikseli u�yjemy, pokazanej na rys. 6.20 w lewym górnym rogu, 
matrycy 7x7 b�d�cej przybli�eniem koła. Otrzyman� w ten sposób 
map� g�sto�ci wida� na rys. 6.20e. 
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Rys. 6.20. Porównanie dopasowania si� kwadratu i koła  
do kraw�dzi o zmiennym kierunku 

Otrzymana mapa g�sto�ci jest wzgl�dnie gładka, ale wci�� zbyt 
nieregularna dla naszych potrzeb. Aby j� wygładzi�, zastosujemy 
jeszcze dwukrotnie nasz filtr u�redniaj�cy z matryc� przybli�aj�c� 
koło (rys. 6.21). Wida� wyra�nie, �e w stanie wyj�ciowym mapa g�-
sto�ci pikseli wykazuje wiele lokalnych maksimów, co uniemo�liwia 
lub przynajmniej utrudnia poprawn� detekcj�. Dwukrotne wygładze-
nie daje nam ju� zmiany szaro�ci bez zbytecznych lokalnych pików. 
Wygładzon� map� g�sto�ci pikseli widzimy na rys. 6.22a. Na jej pod-
stawie mo�emy ju� dokona� ko�cowej detekcji granic ziaren. Najlep-
szym rozwi�zaniem wydaje si� by� wykorzystanie detekcji działów 
wodnych. Aby unikn�� nadmiaru ziaren musimy stworzy� odpowied-
nie znaczniki. W tym celu zbinaryzujemy map� g�sto�ci pikseli 
(rys. 6.22b). Dzi�ki jej wygładzeniu uzyskujemy obraz wypukłych, 
lekko posklejanych ziaren, z których mo�emy bez trudu uzyska� 
potrzebne nam znaczniki metod� erozji warunkowej (opisanej w dal-
szej cz��ci tego rozdziału).  
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Rys. 6.21. Rozkład stopni szaro�ci w mapie g�sto�ci pikseli wzdłu� wybranej linii. 
Górny wykres odpowiada stanowi wyj�ciowemu, dolny – stanowi  

po dwukrotnej filtracji wygładzaj�cej 

Wykorzystuj�c map� g�sto�ci jako obraz, map� odległo�ci i utworzo-
ne wła�nie znaczniki mo�emy wygenerowa� obraz granic ziaren 
(rys. 6.22c). Dodaj�c do niego otrzymany wcze�niej obraz porów (lo-
giczne AND) dostajemy ko�cowy wynik naszych działa�, który 
pokazano na rys. 6.22d.  

Ko�cowy wynik jest zadowalaj�cy, a mo�na go było otrzyma� po-
przez w pełni automatyczne przetwarzanie obrazu, bez �adnych po-
mocniczych korekcji dokonywanych przez operatora. Trzeba jednak 
przyzna�, �e tworzenie takich algorytmów wymaga dobrej znajomo- 
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Rys. 6.22. Detekcja granic ziaren w kompozycie ZrO2-WC – ci�g dalszy: a – 
wygładzona mapa g�sto�ci pikseli oraz b – ta sama mapa po binaryzacji,  

c – detekcja działów wodnych, d – ko�cowy wynik analizy 

 

�ci stoj�cych do dyspozycji przekształce� oraz wyobra�ni. Konieczne 
jest przestawienie si� na my�lenie kategoriami komputera, czyli 
przewidywanie, co zrobi z obrazem kolejne przekształcenie. Przykład 
ten zako�czymy omówieniem algorytmu erozji warunkowej, który jest 
cz�sto u�ywany w analizie obrazu. Zazwyczaj opisana poni�ej 
sekwencja przekształce� jest ju� wbudowana w program przez jego 
twórców; warto jednak mie� �wiadomo�� na czym polega to 
przekształcenie 
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Rys. 6.23. Algorytm erozji warunkowej. Opis w tek�cie 
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Podczas erozji obrazu binarnego ka�dy jej krok usuwa z ka�dego 
obiektu jedn� warstw� punktów. Tak wi�c, przy odpowiedniej liczbie 
kroków usuwamy wszystkie punkty obrazu. Czasami potrzebne jest 
pozostawienie ich minimalnej liczby, czyli doprowadzenie erozji 
ka�dej cz�stki do takiego momentu, �e kolejny krok usun�łby te 
cz�stki całkowicie. Operacj� tak� nazywamy erozj� warunkow�, gdy� 
dokonujemy erozji ka�dego obiektu pod warunkiem, �e nie zniknie on 
całkowicie w wyniku tego przekształcenia. Erozja warunkowa jest 
przydatna np. podczas analizy równomierno�ci rozło�enia cz�stek 
oraz jako punkt wyj�cia do rozdzielania sklejonych obiektów metod� 
detekcji działów wodnych, gdy� dostarcza odpowiednich wska�ników 
(markerów) dla tej operacji. 

Pierwszy krok polega na erozji i nast�pnej rekonstrukcji obrazu. 
Rekonstrukcja jest ci�giem dylatacji istniej�cych markerów oraz 
nast�puj�cych po nich operacji logicznego AND z obrazem 
wyj�ciowym, powtarzanych tak długo, a� nast�pny krok nie 
wprowadza ju� zmian w obrazie. Rekonstrukcja odtwarza wszystkie te 
cz�stki obrazu wyj�ciowego (rekonstruowanego), które posiadały 
cho� jeden punkt w obrazie markerów.  

Nast�pnym krokiem jest wyznaczenie ró�nicy (operacja logiczna 
XOR) pomi�dzy obrazem pocz�tkowym i zrekonstruowanym. Ta 
operacja daje nam w wyniku te obiekty, które zostały całkowicie 
usuni�te przez erozj�. Cały cykl powtarzamy tak długo, a� erozja 
stworzy obraz całkowicie pozbawiony obiektów. W przypadku 
rys. 6.23 obraz wyj�ciowy oznaczono jako a, natomiast obraz 
wynikowy – m. Z pocz�tkowych dwóch cz�stek pozostały nam trzy 
rozdzielone obszary. Na tej podstawie mo�emy, bez patrzenia na 
obraz pocz�tkowy, stwierdzi�, �e jeden z analizowanych obiektów 
składał si� z dwóch sklejonych cz�steczek. 

Oczywi�cie, erozja warunkowa nie zawsze poprawnie rozdziela 
posklejane cz�stki. Aby tak si� stało, musz� one mie� do�� wyra�nie 
zaznaczone przew��enie w miejscu styku. 
 
 
Dwa sposoby uzupełnienia brakuj�cych granic  
komórek 
 
Zajmiemy si� teraz detekcj� granic komórek w lekkim stopie QE22 
poddanym wysokotemperaturowemu wy�arzaniu homogenizuj�cemu. 
Dokładne dane na temat analizowanego materiału nie maj� tu 
wi�kszego znaczenia. Wa�na jest natomiast istota problemu w anali-
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zowanym obrazie (rys. 6.24). Jak wida�, nie ma tu de facto granic 
komórek, które mogliby�my próbowa� wykry�. Mamy natomiast 
wyra�nie widoczne białe obszary (jest to eutektyka), które tworz� jak 
gdyby szkielet struktury komórkowej. Naszym zadaniem b�dzie 
uzupełnienie tego szkieletu.  

Algorytm przetwarzania obrazu z rys. 6.24 zostanie przedstawiony 
w dwóch wariantach, ró�ni�cych si� sposobem tworzenia mapy 
odległo�ci lub, ujmuj�c rzecz nieco �ci�lej, rodzajem informacji 
wykorzystanej do tworzenia tej mapy. Dzi�ki temu b�dzie mo�na 
prze�ledzi�, jak te drobne zmiany mog� wpływa� na ostateczny wynik 
detekcji. 

 

Rys. 6.24. Wyj�ciowy obraz do detekcji granic komórek. Z powodu braku 
widocznych granic ziaren jedynym sposobem rozwi�zania problemu jest 

uzupełnienie siatki białych obszarów eutektycznych 

A oto nasz algorytm: 

• Binarny obraz eutektyki (rys. 6.25a) jest podstaw� do uzupełnienia 
granic ziaren metod� detekcji działów wodnych. Posłu�y nam do 
stworzenia zarówno mapy odległo�ci (rys. 6.25c), jak i niezb�dnych 
znaczników (rys. 6.25b). 

• Ze wzgl�du na rozczłonkowanie elementów siatki widocznej na 
rys. 6.25b nie mo�na wykorzysta� najprostszego wariantu detekcji 
działów wodnych. Doprowadziłoby to do nadmiernych podziałów 
i powstania nieprawidłowego obrazu ziaren. Musimy zatem 
wykorzysta� warunkow� detekcj� działów wodnych (conditional 
lub constrained watershed), która tworzy tyle obszarów, ile jest 
znaczników (markerów). Markery mo�emy otrzyma� za pomoc� 
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omówionej wcze�niej erozji warunkowej. Niestety, z powodu 
nieci�gło�ci w siatce eutektyki erozja warunkowa tworzy 
nadmiern� liczb� znaczników. Aby usun�� ten bł�d dodamy kilka 
kroków dylatacji, która sklei w jeden element znaczniki poło�one 
bardzo blisko siebie, a wi�c nale��ce do tego samego ziarna. Takie 
posklejane znaczniki zaznaczono strzałkami na rys. 6.25b. 

• Map� odległo�ci uzyskujemy poprzez dodanie do siebie kolejnych 
erozji obrazu z rys. 6.25a. W ten sposób ka�dy punkt obrazu ma 
warto�� proporcjonaln� do jego odległo�ci od wyj�ciowych 
elementów, co tłumaczy nazw� mapa odległo�ci. Dla potrzeb 
detekcji działów wodnym wykorzystujemy negatyw wspomnianej 
sumy erozji (rys. 6.25c). Poszukiwane granice ziaren odpowiadaj� 
najja�niejszym miejscom tego obrazu. 

• Wykonanie warunkowej detekcji działów wodnych daje nam 
poszukiwany obraz przebiegu granic ziaren, który mo�emy 
poł�czy� operacj� logiczn� AND z obrazem eutektyki (rys. 6.25a).  

Przebieg wykrytych granic ziaren, nało�ony na obraz wyj�ciowy, 
pokazano na rys. 6.25d. Jak wida�, wyznaczone przez nas granice 
przebiegaj� zgodnie z oczekiwaniem przez eutektyk�, widoczn� 
w formie białych wydziele�.  

Niestety, przedstawiony powy�ej pierwszy wariant detekcji nie jest do 
ko�ca poprawny, cho� nie popełniono tu �adnych bł�dów – opisany 
przebieg analizy jest typowy dla tego typu zagadnie�. Problem w tym, 
�e wbrew pozorom w obrazie wyj�ciowym (rys. 6.24) zapisano 
dodatkow� informacj� o przebiegu granic komórek. Materiał składa 
si�, oprócz osnowy, z roztworu stałego Mg-Zr. Skład ziaren roztworu 
stałego nie jest jednorodny – w cz��ci centralnej s� bogatsze w Zr, co 
powoduje �e przy obserwacji pod mikroskopem skaningowym 
obszary te s� ja�niejsze, ni� bogate w Mg zewn�trzne fragmenty. To 
zró�nicowanie jest wyra�nie widoczne na obrazie wyj�ciowym. 
Tymczasem cz��� granic ziaren, ustalonych poprednim algorytmem, 
ewidentnie przechodzi przez wn�trze niektórych komórek, co 
pokazuj� strzałki na rys. 6.25 d. Przygotujemy teraz nieco 
zmodyfikowany algorytm, który usunie wspomniane wy�ej bł�dy:  
• Jako map� odległo�ci przyjmiemy po prostu negatyw obrazu 

pocz�tkowego. Rozwi�zanie to wykazuje jednak pewn� bardzo 
powa�n� wad� – rejon zajmowany przez eutektyk� jest bardzo 
ciemny, podczas gdy powinien by� najja�niejszym elementem 
całej mapy odległo�ci. Dlatego na negatyw obrazu wyj�ciowego 
nało�ymy dodatkowo mask� o kształcie odpowiadaj�cym wykrytej 
eutektyce, poddanej dodatkowo małej dylatacji. Dylatacja jest 
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Rys. 6.25. Detekcja granic komórek: a – wykryty przez binaryzacj� obraz siatki 
eutektyki, b – znaczniki do detekcji działów wodnych; strzałki wskazuj� 

znaczniki, które powstały w wyniku sklejenia blisko poło�onych, pocz�tkowo 
oddzielnych, znaczników, c – mapa odległo�ci w formie u�ywanej do detekcji 

działów wodnych, d – wykryte kraw�dzie nało�one na obraz pocz�tkowy; 
strzałki wskazuj� miejsca wadliwej detekcji (opis w tek�cie) 

potrzebna ze wzgl�dów bezpiecze�stwa, aby unikn�� efektu halo 
wokół eutektyki (niepotrzebne, lokalne minimum mapy odległo�ci, 
która powinna by� mo�liwie gładka). Rejon maski przybierze kolor 
biały. W praktyce, mo�na uzyska� ten efekt wykorzystuj�c funkcj� 
arytmetyczn�, której wynikiem jest maksimum z dwóch obrazów. 
Now� map� odległo�ci pokazano na rys. 6.26a. 
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Rys. 6.26. Zmodyfikowany algorytm detekcji komórek: a – nowa mapa 
odległo�ci, wykonana w oparciu o obraz wyj�ciowy, b – wst�pny wynik  

detekcji, c – granice komórek po erozji (wst�pny krok do ich wygładzenia),  
d – ko�cowy wynik detekcji, nało�ony na obraz pocz�tkowy 

• Mo�emy teraz wykona�, analogicznie, jak w poprzedniej wersji 
algorytmu, warunkow� detekcj� działów wodnych. Po zło�eniu 
z obszarami eutektycznymi dostajemy wst�pny wynik detekcji 
(rys. 6.26b). Podstawowym niedostatkiem tego wst�pnego wyniku 
jest poszarpanie wykrytych granic, które z pewno�ci� nie odpo-
wiada rzeczywisto�ci. 

• Wspominane nieregularno�ci mo�emy znacznie ograniczy� poprzez 
wykonanie erozji (patrz rys. 6.26c) oraz nast�puj�cego po niej 
przekształcenia SKIZ, które doprowadza granice ziaren z powrotem 
do grubo�ci pojedynczego punktu. 
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• Ko�cowy wynik działania omawianego tu algorytmu, nało�ony na 
obraz wyj�ciowy, pokazano na rys. 6.26d. Jak wida�, drugi wariant 
analizy dał wyniki znacznie lepiej pasuj�ce do obrazu 
wyj�ciowego: granice ziaren przechodz� przez obszary eutekty-
czne, omijaj�c jasne wn�trza ziaren. 

Oczywi�cie, purytanie zawsze znajd� jakie� niedoci�gni�cia. Mo�na 
dopatrywa� si� w niektórych miejscach nie do�� gładkiego poł�czenia 
granic z obszarem eutektycznym; obecno�� odizolowanych maksi-
mów wskazuje w kilku miejscach na mo�liwo�� istnienia dodatko-
wych granic, itp. Nale�y jednak pami�ta�, �e wspomniane niedostatki 
nie s� wcale oczywiste – niemal ka�dy specjalista inaczej b�dzie 
chciał modyfikowa� ko�cowy obraz. A poza tym, cały, przedstawiony 
tu proces analizy mo�e zosta� w pełni zautomatyzowany. Zalety tego 
procesu – oszcz�dno�� czasu, doskonała powtarzalno�� i odtwarzal-
no�� wyników, czy wreszcie mo�liwo�� wyznaczania niemal 
dowolnych parametrów ilo�ciowych – z nawi�zk� równowa�� ewen-
tualne drobne bł�dy automatycznej detekcji. 
 
 
Ziarna widoczne jako... plamy  
 
Czasami spotykamy obrazy struktur ziarnistych, w których 
poszczególne ziarna ró�ni� si� stopniami szaro�ci lub nawet kolorami, 
a nie wida� granic ziaren w postaci rozdzielaj�cych je linii. Dzieje si� 
tak przykładowo podczas obserwacji stopów aluminium w �wietle 
spolaryzowanym. Nawet bez u�ywania jakichkolwiek przyrz�dów 
tego typu struktur� ziarnist� mo�na zaobserwowa� na powierzchni 
ocynkowanej blachy. Omawiane do tej pory algorytmy nie daj� 
poprawnych wyników i dlatego musimy si�gn�� po inne, nowe 
narz�dzia. Odpowiedni algorytm prze�ledzimy na przykładzie 
struktury pokazanej na rys. 6.27a. 

• W obrazie wyj�ciowym mamy nadmiar szczegółów, w�ród których 
szczególnie uci��liwe s� drobne, odizolowane ciemne punkty. Aby 
je usun��, mo�na wykorzysta� filtracj� medianow�, b�d�c� 
skutecznym narz�dziem do eliminowania szumu (rys. 6.27b). 

• Pomimo filtracji medianowej obszary poszczególnych ziaren dalej 
pozostaj� niejednorodne i próby detekcji kraw�dzi daj� bł�dne 
wyniki. Mo�na jednak wykorzysta� nowe narz�dzie, które 
nazwiemy rozrastaniem zarodka (ang. region growth). Przekształ-
cenie to polega na zaliczaniu jako jednego elementu wszystkich 
punktów, które ró�ni� si� od zarodka nie wi�cej, ni� o zadan� 
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z góry wielko�� i tworz� jedn�, spójn� figur�. Po ustaleniu granic 
pierwszego obszaru (jego zarodkiem jest zwykle górny lewy punkt 
obrazu) kolejny punkt obrazu staje si� zarodkiem nowego obszaru. 
Oczywi�cie, w rzeczywistym obrazie pojawiaj� si� lokalne 
niejednorodno�ci, które tworz� artefakty. Mo�na je jednak usun��, 
na przykład poprzez eliminacj� najmniejszych cz�stek i zalanie 
otworów. Dzi�ki tym operacjom otrzymujemy wst�pny obraz 
ziaren (rys. 6.27c). 

• Obraz ziaren, pokazany na rys. 6.27c jest zazwyczaj 
zapami�tywany jako obraz etykietowany (ang. labelled). Oznacza 
to, �e kolejnym obszarom przypisuje si� warto�ci kolejnych liczb 
naturalnych. Zatem pierwszy obszar składa si� z punktów 
o warto�ci 1, drugi – z punktów o warto�ci 2, itd. poszczególnych 
punktów. Ten skok mo�na wykorzysta� do detekcji kraw�dzi przy 
u�yciu praktycznie dowolnego filtru wykrywaj�cego kraw�dzie.  
W omawianym tu przypadku wykorzystano laplasjan. Wynik 
działania tego filtru przekształcony w obraz binarny daje wst�pn� 
detekcj� granic ziaren (rys. 6.27d). 

• Obszary stykaj� si� ze sob� i na ich granicy powstaje niewielki 
skok w warto�ciach.  

• Poniewa� otrzymany wst�pny obraz ziaren zawiera jeszcze wiele 
bardzo drobnych elementów, które nie s� przez nas identyfikowane 
jako poprawnie wykryte ziarna, trzeba go skorygowa�. W tym celu 
usuni�to ziarna o najmniejszej powierzchni (w tym przypadku było 
to 16 punktów), a nast�pnie wykonano operacj� SKIZ, prowadz�c� 
do zapełnienia ziarnami całej powierzchni obrazu.  

• W poprzednim kroku algorytmu usuwano jedynie bardzo małe 
ziarna, aby nie popełni� bł�du polegaj�cego na likwidacji zarodka 
potencjalnie du�ego ziarna. Ziarna wykryte podczas wst�pnej 
detekcji nie wypełniaj� bowiem całej powierzchni obrazu. Taki 
wynik daje dopiero operacja SKIZ. Ko�cow� korekt� wykonano 
poprzez powtórne usuni�cie najmniejszych ziaren, tym razem o po-
wierzchni mniejszej od 64 punktów i powtórne wykonanie operacji 
SKIZ. Otrzymany w ten sposób obraz pokazano na rys. 6.27e. 

• Aby umo�liwi� ocen� jako�ci omawianego algorytmu, ostateczny 
wynik detekcji granic ziaren nało�ono na obraz pocz�tkowy 
i pokazano na rys. 6.27f.  
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Rys. 6.27. Detekcja ziaren o zró�nicowanych stopniach szaro�ci i słabo 
widocznych granicach: a – obraz wyj�ciowy, b – wynik u�ycia filtru 

medianowego, c – detekcja obszarów o zbli�onych stopniach szaro�ci,  
d – detekcja kraw�dzi, e – obraz ko�cowy, f – obraz ko�cowy nało�ony  

na obraz wyj�ciowy 
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Nareszcie co� łatwego 

 

 

Rys. 6.28. Struktura stopu modelowego z silnie wytrawionymi granicami 
ziaren nie powinna sprawia� trudno�ci podczas analizy 

Przeanalizowali�my w tym rozdziale ju� 15 ró�nych algorytmów 
detekcji granic ziaren lub komórek. Wszystkie je ł�czy jedna wspólna 
cecha – prawidłowa detekcja granic ziaren wymaga dobrej orientacji 
w mo�liwo�ciach poszczególnych przekształce�, rozwini�tej 
wyobra�ni i swoistej przebiegło�ci, która pozwala pokona� oporny 
obraz pocz�tkowy. Zako�czymy wi�c nasze rozwa�ania miłym 
akcentem – przypadkiem prostej analizy, któr� mo�e wykona� niemal 
od zaraz nawet pocz�tkuj�cy adept sztuki analizy obrazu.  

Przedmiotem naszej analizy b�dzie obraz struktury pewnego stopu 
modelowego, składaj�cej si� z ziaren oraz du�ej ilo�ci drobnych 
wydziele� (rys. 6.28). Jest to struktura nieco zbli�ona do analizowanej 
na pi�� sposobów w pierwszym z omawianych przykładów.  

Podstawowa ró�nica polega na innym rodzaju fazy tworz�cej ziarna. 
W przypadku struktury na rys. 6.28 mamy do czynienia z ferrytem, 
który jest bardzo podatny na trawienie i dzi�ki temu dysponujemy 
kontrastowym obrazem wyj�ciowym, z wyra�nie widoczn�, ci�gł� 
siatk� granic ziaren.  

Przebieg analizy jest nast�puj�cy: 

• Poniewa� obraz wyj�ciowy (rys. 6.28) ma wyrównane tło, a granice 
ziaren oraz wydzielenia s� kontrastowe i wyra�nie widoczne, nie  
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Rys. 6.29. Detekcja ziaren w strukturze pokazanej na rys. 6.27: a – obraz 
binarny, b – SKIZ obrazu (a) daje siatk� granic ziaren, c – erozja obrazu (b) 

usuwa najdrobniejsze elementy, d – ko�cowy wynik detekcji.  
Szczegółowy opis w tek�cie 

ma konieczno�ci wykonywania korekcji cienia. Odpada zatem 
jedna ze zło�onych operacji, która z pewno�ci� sprawia wiele 
trudno�ci mniej do�wiadczonym u�ytkownikom systemów analizy 
obrazu. 

• Pierwszym krokiem analizy jest detekcja samych wydziele� (nie 
pokazana na ilustracjach). Wykonuje si� j� poprzez binaryzacj� 
obrazu wyj�ciowego z progiem czuło�ci tak dobranym, aby obj�ł 
on wła�nie wydzielenia. Nie stanowi to �adnej trudno�ci. Oprócz 
wydziele� w obrazie binarnym znajd� si� fragmenty granic ziaren, 
które mo�na łatwo usun�� poprzez u�ycie operacji otwarcia. 
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• Otwarcie mo�e usun�� najmniejsze wydzielenia. Aby tego unikn��, 
mo�emy na pierwszym binarnym obrazie (tym przed operacj� 
otwarcia) wykona� erozj� warunkow�. Suma logiczna obrazów po 
otwarciu i erozji warunkowej da nam dobry obraz wszystkich 
wydziele�. Je�eli nie mamy do dyspozycji gotowej procedury erozji 
warunkowej, to w gruncie rzeczy mo�na j� w tym przypadku 
pomin��, gdy� liczba wydziele� straconych w wyniku otwarcia jest 
naprawd� znikoma i nie maj� one istotnego wpływu na ko�cowy 
wynik analizy. 

• Nast�pnym wa�nym krokiem jest detekcja granic ziaren. Poniewa� 
cz��� granic jest do�� jasna, to w celu ich wykrycia konieczne jest 
u�ycie do�� wysokiego progu detekcji. Prowadzi to do istotnego 
pogrubienia wi�kszo�ci granic. Przy doborze progu czuło�ci trzeba 
zatem uwa�a�, gdy� zbyt wysoka jego warto�� spowoduje utrat� 
drobnych ziaren (rys. 6.29a). 

• Operacja SKIZ zastosowana do poprzedniego obrazu da nam dwa 
efekty: usunie odizolowane, czarne obiekty (zaleje otwory) 
i doprowadzi granice ziaren do grubo�ci pojedynczego punktu. 
Wynik tej operacji (rys. 6.29b) daje ju� akceptowalne wyniki, ale 
zawiera pewn� liczb� bardzo drobnych, nadmiarowych ziaren, 
które nale�y usun��. 

• Usuni�cie nadmiarowych ziaren odbywa si� dzi�ki operacji erozji 
(rys. 6.29c). Nast�pna operacja SKIZ przywróci cienkie linie granic 
i da poprawn�, ko�cow� detekcj� ziaren. 

• Ł�cz�c ze sob� obraz wykrytych wła�nie granic oraz przygotowany 
wcze�niej obraz samych wydziele� (u�ywaj�c logicznej operacji 
AND) otrzymujemy ko�cowy wynik, pokazany na rys. 6.29d.  

Jak wida�, cały algorytm jest bardzo prosty, szczególnie w porówna-
niu z poprzednio omawianymi. Pozostaje jedynie �yczy� Czytelni-
kom, by jak najcz��ciej spotykali w swojej praktyce wła�nie takie, 
wzgl�dnie proste przypadki. 
 
 
Segmentacja kontrolowana i rekonstrukcja warunkowa 
 
Dotychczas przedstawione w tym rozdziale metody detekcji struktur 
ziarnistych i komórkowych ł�czy jedna wspólna cecha, a mianowicie 
zestaw u�ywanych przekształce�. Wi�kszo�� z nich to elementarne 
operacje komputerowej analizy obrazu (operacje logiczne, filtry, 
binaryzacja). Uzupełniaj� je omówione w rozdziale II operacje 
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morfologiczne: dylatacja, erozja, zamkni�cie, otwarcie, rekonstrukcja 
oraz SKIZ. W przykładach przedstawionych w nast�pnych 
rozdziałach cz�sto pojawi� si� obok nich przekształcenia znacznie 
bardziej zło�one. Nale�� do nich m.in. segmentacja kontrolowana i re-
konstrukcja warunkowa. Ich dokładne omówienie w znacznym 
stopniu ułatwi zrozumienie przedstawianych dalej przykładów.  

Segmentacja kontrolowana oparta jest na jednej z procedur 
stosowanych do detekcji, opisanych w rozdziale II, granic działów 
wodnych. W procedurze tej zwanej segmentacj� markery 
rekonstruowanych obiektów poddawane s� geodezyjnej operacji 
SKIZ. Maska tej operacji powstaje poprzez erozj� wyj�ciowego 
obrazu binarnego z coraz mniejszym krokiem. Proces ten jest 
powtarzany do momentu, gdy uzyskany obraz nie ulega zmianie. 
Granice mi�dzy obiektami zostan� poprawnie odtworzone, gdy ka�dy 
obiekt reprezentowany b�dzie na wyj�ciowym obrazie binarnym przez 
dokładnie jeden marker. Standardowo stosowana do generowania 
markerów erozja warunkowa prowadzi cz�sto do pojawiania si� 
granic w  miejscach, gdzie ich w rzeczywisto�ci nie ma. Na podstawie 
dokładnej analizy erozji warunkowej mo�na stwierdzi�, �e nadmia-
rowe granice s� generowane przez te fragmenty analizowanego 
obiektu powstałe w momencie jego podziału w wyniku erozji, których 
wymiary liniowe nie przekraczaj� kilku pikseli. Wprowadzenie 
dodatkowego przekształcenia eliminuj�cego z obrazu te fragmenty 
pozwala zatem na uzyskanie bardziej poprawnego obrazu markerów,  
a co za tym idzie – zwi�ksza skuteczno�� rozdzielania „sklejonych” 
elementów struktury oraz rekonstrukcji granic ziarn.  

W rekonstrukcji warunkowej, opracowanej do detekcji granic ziarn  
w tworzywach jednofazowych uwzgl�dniono specyficzne warunki, 
jakie spełnia� musz� te granice. Procedura ta posiada dwa argumenty. 
Za pomoc� pierwszego mo�na okre�li� minimaln� długo�� tych 
niedomkni�tych granic ziarn, które maj� by�  uwzgl�dnione w czasie 
rekonstrukcji. Drugi argument podaje natomiast maksymalny wymiar 
usuwanych nieci�gło�ci granic ziarn.  

Pierwszym etapem rekonstrukcji warunkowej jest szkieletyzacja 
wyj�ciowego obrazu binarnego odtwarzanych granic (rys. 6.30a).  
Z otrzymanego szkieletu (białe linie na rys. 6.30b) usuwane s� gał�zie 
krótsze od warto�ci pierwszego z wymienionych argumentów 
(rys. 6.30c). Segmentacji poddane zostaj� jedynie te ziarna, w których 
wyst�puj� niedoko�czone granice (białe obszary na rys. 6.30d). 
Markery tego przekształcenia otrzymuje si� poprzez zsumowanie 
obrazów powstałych z obrazu wyj�ciowego w wyniku erozji 
warunkowej oraz erozji z krokiem równym warto�ci drugiego 
argumentu rekonstrukcji warunkowej.  Negatyw obrazu b�d�cego 
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logiczn� sum� ziarn po segmentacji oraz ziarn, które nie były 
modyfikowane, daje zbiór linii, z których wi�kszo�� (lub w niektórych 
przypadkach wszystkie) ma przebieg zgodny z poszukiwanymi 
granicami (rys. 6.30e). W celu wyeliminowania linii nie b�d�cych 
granicami w obrazie ko�cowym pozostaj� tylko te (rys. 6.30f), które 
zawieraj� ko�ce szkieletu z rys. 6.30c. 

Algorytm rekonstrukcji warunkowej jest zatem dosy� skompliko-
wany. Pozwala jednak na poprawn� rekonstrukcj� granic ziarn nawet 
wtedy, gdy na obrazie wyj�ciowym wyst�puj� znaczne nieci�gło�ci 
granic. 

  

  

  

Rys. 6.30. Rekonstrukcja granic ziarn za pomoc� metody rekonstrukcji 
warunkowej. Opis w tek�cie 
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Uwagi ko�cowe 

 

Przeanalizowali�my 16 przykładów detekcji struktur komórkowych, 
które pokazuj� ró�ne sposoby podej�cia do ich analizy. Intencj� tych 
analiz było zaprezentowanie takiego zestawu rozwi�za�, który 
dawałby szans� dopasowania którego� z nich do problemów, które 
maj� do rozwi�zania Czytelnicy. Drugim, niezale�nym celem było 
pokazanie sposobu rozumowania, prowadz�cego do znalezienia 
skutecznego rozwi�zania w nietypowych, nieraz trudnych zadaniach. 

Niew�tpliwie, sukces w automatycznej analizie obrazów jest uzale�-
niony od naszego podej�cia do przetwarzanych obrazów. Musimy 

 

Rys. 6.31. Idea wykorzystania techniki komputerowej do szybkiej detekcji 
ziaren: a – obraz kolorowy (tu pokazany w skali szaro�ci), b-d – składowe RGB 

obrazu kolorowego. Opis w tek�cie 
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zapomnie� o komórkach, ziarnach, porach, włóknach, itp., gdy� te 
poj�cia s� obce technice komputerowej. W zamian za to musimy bra� 
pod uwag� poziomy szaro�ci, g�sto�ci i gradienty, które mog� by� 
przetworzone przez maszyn�.  

Czasami mo�na sprytnie wykorzysta� niektóre cechy obrazu 
komputerowego, jak wida� to na rys. 6.31. Cz��ci ziaren w obrazie 
szarym nie jeste�my w stanie rozdzieli�, gdy� nie ró�ni� si� one od 
siebie. Je�eli jednak ten sam obraz zapisaliby�my jako kolorowy 
i nast�pnie rozbiliby�my go na składowe RGB (red-green-blue to 
typowe składowe obrazu kolorowego), to detekcja granic ziaren nie 
nastr�czałaby ju� �adnych trudno�ci. Bli�sze informacje na temat 
analizy obrazów kolorowych znajduj� si� w rozdziale IX. Oczywi�cie, 
nie zawsze mo�emy mie� do dyspozycji obraz kolorowy. Chodzi tu 
jednak o pewien sposób my�lenia – zamiast kolorów mo�emy mie� 
obraz tego samego obszaru zapisany przy ró�nych trybach obserwacji. 
Mo�e to by� u�ycie polaryzacji, ciemnego pola lub kontrastu 
fazowego w mikroskopii �wietlnej albo wykorzystanie elektronów 
odbitych lub wtórnych oraz innych sposobów detekcji w mikroskopii 
skaningowej.  

Zakres stosowania opisanych tutaj algorytmów wykracza poza 
badanie struktur ziarnistych i komórkowych. Ten sam sposób 
podej�cia mo�e by� skuteczny przy przetwarzaniu całej gamy 
obrazów, przykładowo: 

• pustek na przełomach ci�gliwych, 

• płaszczyzn łupliwo�ci (facets) na przełomach kruchych, 

• odizolowanych cz�stek, włókien lub porów, 

• kolonii podobnie zorientowanych cz�stek, 

• siatek p�kni�� lub wydziele�, 

• podziaren, 

• warstw w strukturach warstwowych lub silnie niejednorodnych, itd. 

Oczywi�cie, przedstawiony tu zarys mo�liwych rozwi�za� problemu 
detekcji granic ziaren nie aspiruje do rangi kompletnego przegl�du 
i nie proponuje �adnych uogólnie� teoretycznych. Jego najwi�ksz� 
warto�ci� jest to, �e wszystkie pokazane tu przykłady zostały 
w cało�ci wykonane w praktyce. Ponadto u�ywano przekształce�, 
które s� dost�pne w wi�kszo�ci komercyjnych programów do analizy 
obrazu, co zwalnia u�ytkownika z konieczno�ci programowania 
nietypowych, wyrafinowanych procedur. Jedynym wyj�tkiem s� 
zło�one procedury segmentacji kontrolowanej oraz rekonstrukcji 
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warunkowej. Nale�y jednak pami�ta�, �e nawet bez u�ycia tych 
procedur otrzymaliby�my akceptowalne wyniki, wzrosłaby jedynie 
liczba miejsc, w których otrzymujemy bł�dne wyniki detekcji (por. 
rys. 6.1-6.5).  

S� to zatem algorytmy sprawdzone i skuteczne, co nie oznacza, �e nie 
mo�na pokazanych tu zada� rozwi�za� lepiej. A zatem... do dzieła, 
Czytelniku! 



Rozdział VII 

Detekcja ró�nych obiektów 
 
 
 

No� swoj� wiedz� jak zegarek w wewn�trznej kieszonce.  
Nie wyci�gaj go, by zabrzmiała pozytywka,  

aby tylko pokaza�, �e go masz 

Philip Dormer Chesterfield 
 
 
Analiza obrazów struktur komórkowych i ziarnistych stanowi bardzo 
wa�n� klas� problemów analizy obrazu, szczególnie w zasto-
sowaniach materiałoznawczych i medycznych. Istnieje jednak szereg 
innych obiektów, które s� równie istotne dla oceny obrazu. 
Przykładami mog� by� pory, pojedyncze cz�stki lub ich skupiska, 
włókna, czy te� niejednokrotnie bardzo trudne do precyzyjnego 
rozgraniczenia ró�ne obszary na zdj�ciach powierzchni Ziemi, 
ró�ni�ce si� szat� ro�linn� lub stopniem zurbanizowania. Niniejszy 
rozdział jest po�wi�cony wła�nie specyficznym problemom, które 
spotykamy podczas prób detekcji takich wła�nie obiektów. 
 
 
Pory oraz odizolowane cz�stki 
 
 

Pory, czyli wewn�trzne pustki, cz�sto wyst�puj� zarówno 
w strukturach naturalnych, jak i wytworzonych przez człowieka. 
Porowat� budow� wykazuj� przykładowo ko�ci, g�bki, korale, 
pumeks, korek i gleba. Za pory o wielkich rozmiarach mo�na równie� 
uzna� jaskinie. W�ród wytworów człowieka porowat� struktur� maj� 
zwykle materiały izolacyjne, ró�nego rodzaju filtry, a tak�e wiele 
produktów spo�ywczych – pieczywo, wyroby cukiernicze i niektóre 
�ółte sery. 

W technicznych zastosowaniach materiałów bardzo wa�na jest ocena, 
w jakim stopniu pory s� odizolowane od siebie (tzw. porowato�� 
zamkni�ta), a w jakim stopniu tworz� sie� poł�czonych pustek (tzw. 
porowato�� otwarta). Analiza tego zagadnienia stanowi jedno 
z wyzwa� dla stereologii i mo�e by� skutecznie przeprowadzona 
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w przypadku analizy obrazów trójwymiarowych. Bli�sze informacje 
na ten temat mo�na znale�� w rozdziale IX, natomiast w tym miejscu 
ograniczymy si� do zagadnie� detekcji porów widocznych na płaskich 
obrazach. 

Pory s� zwykle do�� dobrze widoczne na obrazach w postaci 
ciemnych plam oraz linii, gdy� �wiatło (lub strumie� elektronów 
w przypadku mikroskopów skaningowych) wpada do jego wn�trza, 
gdzie ulega rozproszeniu. Przykład struktury porowatej pokazano na 
rys. 7.1. 

 

 

Rys. 7.1. Porowata struktura kompozytu składaj�cego si� z ceramicznego 
wypełniacza oraz metalicznej osnowy (stop Al-Si). Pory, b�d�ce 

najciemniejszymi widocznymi obiektami, grupuj� si� przede  
wszystkim na granicy wypełniacza i osnowy 

 

Bodaj najwi�kszym problemem przy analizie porowatych struktur jest 
poprawne przygotowanie preparatów do obserwacji mikroskopowych. 
W przypadku mi�kkich, plastycznych materiałów brzegi porów cz�sto 
zostaj� odkształcone, co powoduje zani�enie ich wielko�ci na obrazie 
lub wr�cz uniemo�liwia ich wykrycie (rys. 7.2a). Odwrotne zjawisko 
zachodzi w przypadku materiałów twardych i kruchych. Kraw�dzie 
porów mog� zosta� wykruszone podczas polerowania, co prowadzi do 
ich optycznego powi�kszenia, a w konsekwencji do zawy�onej oceny 
porowato�ci (rys. 7.2c). Niestety, u�ywaj�c jedynie metod analizy 
obrazu zwykle nie jeste�my w stanie oceni�, czy porowata struktura 
została optymalnie przygotowana do analizy. 
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Rys. 7.2. Schematyczne przedstawienie zniekształce� porów powstaj�cych 
podczas przygotowywania próbek (lewa kolumna) oraz ich wpływ na 
powstaj�ce obrazy porów (prawa kolumna): a) porowato�� zani�ona 
z powodu plastycznego odkształcenia brzegów porów, b) bezbł�dne 

odwzorowanie porów, c) porowato�� zawy�ona z powodu wykruszania 
kraw�dzi 

Drugim czynnikiem powoduj�cym bł�dy detekcji, oprócz fizycznego 
zniekształcania porów podczas przygotowywania próbek, jest 
niewła�ciwy dobór progów czuło�ci podczas binaryzacji. Granica 
pomi�dzy pustk� i osnow� jest zwykle mniej lub bardziej rozmyta, co 
wywołuje na granicy pustka-osnowa powstanie stopniowego przej�cia 
od tonów ciemnych do jasnych (rys. 7.3). Oczywist� konsekwencj� 
tego zjawiska jest zmiana wielko�ci porów w funkcji poziomu 
szaro�ci przyj�tego jako próg detekcji. Zazwyczaj przyjmuje si�, �e 
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warto�ci najbli�sze rzeczywistym otrzymuje si�, gdy próg detekcji 
stanowi �redni� arytmetyczn� odpowiednich warto�ci dla osnowy 
i wn�trza porów. Powy�sza zasada, cho� wydaje si� bardzo prosta, 
mo�e nastr�cza� liczne trudno�ci przy próbach jej praktycznej 
realizacji. Przykładowo, ze wzgl�du na sposób powstawania 
kontrastu, w pobli�u kraw�dzi porów mog� wyst�powa� miejsca 
ja�niejsze o pozostałej cz��ci osnowy (por. rys. 7.3). Drugim 
problemem jest systematyczna zmiana poziomu szaro�ci osnowy 
i wn�trza porów w obr�bie obrazu, spowodowana nierównomiernym 
o�wietleniem. Wpływ tego zjawiska na wyniki analizy mo�na 
zniwelowa� dzi�ki odpowiedniej korekcji obrazu, tzw. korekcji cienia 
(patrz rozdział V). 

 

Rys. 7.3. Zmiany poziomu szaro�ci w okolicy kraw�dzi porów. Widoczny na 
wykresie przebieg poziomów szaro�ci odpowiada białemu odcinkowi, 

naniesionemu na obraz struktury 

Je�eli przewidujemy potrzeb� analizowania odizolowanych cz�stek, 
nale�y, w miar� mo�liwo�ci, u�ywa� próbek specjalnie przygotowa-
nych tylko w tym celu. W pewnych przypadkach, na przykład analizy 
wtr�ce� niemetalicznych w stalach, grafitu w �eliwie, �wiru w betonie 
lub włókien w ró�norodnych kompozytach zbrojonych włóknami, 
mo�liwe jest wykorzystanie po prostu wypolerowanej próbki. Ró�nice 
w zdolno�ci pochłaniania i odbijania �wiatła powoduj� powstanie 
dostatecznie kontrastowego obrazu (rys. 7.4). Jakiekolwiek próby 
trawienia tego typu preparatów powoduj� ujawnienie innych 
elementów struktury, zaciemniaj�cych obraz cz�stek, które chcemy 
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analizowa�. Problemy wyst�puj�ce przy tego typu zagadnieniach nie 
ró�ni� si� w istocie od tych, które spotykamy podczas analizy 
porowato�ci. 

 

Rys. 7.4. Kontrastowy obraz grafitu w nietrawionej próbce �eliwa (lewa 
strona) mo�na łatwo zamieni� na posta� binarn� (prawa strona) 

Pewne w�tpliwo�ci mog� budzi� obrazy, w których wyst�puj� 
zarówno pory, jak i odizolowane cz�stki (na przykład rys. 7.1). 
W takim przypadku najcz��ciej pory i cz�stki wykazuj� ró�ne 
poziomy szaro�ci. Dopiero wtedy, gdy cz�stki i pory s� nierozró�-
nialne, nale�y podj�� próby ich zró�nicowania za pomoc� zmiany 
sposobu obserwacji (np. �wiatło spolaryzowane, zamiana podczas 
bada� na mikroskopie skaningowym elektronów wtórnych odbitymi, 
itp.) lub dodatkowego modyfikowania próbki poprzez trawienie albo 
napylanie.  

Ciekawy przykład struktury wymagaj�cej specjalnego przygotowania 
pokazuje rys. 7.5. Przedstawia on struktur� stali duplex o strukturze 
austenityczno-ferrytycznej z w�glikami. Nie ma potrzeby obja�nia�, 
czym s� wymienione tutaj elementy struktury. Na poziomie analizy 
obrazu nasze zainteresowania sprowadzaj� si� do ró�nicowania 
i oceny pewnych obszarów analizowanego obrazu. Szczegóły, 
dotycz�ce poszczególnych elementów, zna zwykle zamawiaj�cy 
badanie. W tym konkretnym przypadku problem polega na tym, �e 
wi�kszo�� odczynników trawi�cych pozwala odró�ni� austenit od 
ferrytu, ale pozostawia niewidoczne w�gliki. Zastosowanie odczyn-
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nika Berahy umo�liwia jednoznaczne zró�nicowanie poziomów 
szaro�ci dla wszystkich faz. Oczywi�cie, zastosowanie powy�szych 
zalece� w praktyce mo�e okaza� si� bardzo trudne i wymagaj�ce 
licznych prób. Dlatego dobrze jest skonsultowa� plany badawcze  
z do�wiadczonymi eksperymentatorami lub przestudiowa� literatur�, 
dotycz�c� doboru selektywnych odczynników trawi�cych. 

 

Rys. 7.5. Selektywne trawienie pozwala na wyra�ne zró�nicowanie 
poszczególnych faz w obrazie struktury stali duplex. Widoczny jest  

austenit (ciemnoszary), ferryt (jasnoszary) oraz w�gliki (białe) 

Zjawiska o zbli�onym charakterze obserwuje si� cz�sto podczas bada� 
na elektronowych mikroskopach skaningowych. Ich konstrukcja 
umo�liwia zwykle otrzymywanie obrazów, które powstaj� w wyniku 
detekcji ró�nych sygnałów, jak równie� mieszanie tych  sygnałów. 
Daje to olbrzymie mo�liwo�ci badawcze. Z drugiej strony, mikrorelief 
próbki wywołuje lokalne fluktuacje kontrastu, które utrudniaj� lub 
nawet uniemo�liwiaj� detekcj� obiektów za pomoc� prostej 
binaryzacji (rys. 7.6). Szcz��liwie, problem ten zwykle udaje si� 
skutecznie pokona� przy u�yciu przekształcenia top-hat, które 
umo�liwia wykrywanie lokalnych maksimów lub minimów.  

Transmisyjne mikroskopy elektronowe równie� oferuj� rozmaite 
narz�dzia, które pozwalaj� na sterowanie kontrastem powstaj�cego 
obrazu tak, aby uwidoczni� ró�ne elementy struktury. Niestety, pewne 
zjawiska s� tak subtelne, �e pomimo wykorzystania najlepszych 
mikroskopów otrzymywane obrazy cechuje bardzo słaby kontrast. 
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Rys. 7.6. Struktura ceramiki ZrO2-WC (u góry). Detekcja wydziele� WC za 
pomoc� prostej binaryzacji daje obraz zanieczyszczony nadmiarowymi 
obiektami (u dołu, z lewej), natomiast wykorzystanie przekształcenia 

top-hat prowadzi do poprawnego wyniku (u dołu, z prawej) 

Przykładem mo�e by� obserwowana przy bardzo du�ym 
powi�kszeniu próbka stopu Nimonic PE16 nasyconego helem 
(rys. 7.7). Wykorzystuj�c, podobnie jak w poprzednim przykładzie, 
przekształcenie top-hat, otrzymujemy dobry wynik detekcji, 
pozwalaj�cy na analiz� zarówno zawarto�ci, jak i rozkładu wielko�ci 
p�cherzyków helu. 

W praktyce detekcja odizolowanych cz�stek mo�e by� znacznie 
trudniejsza, ni� w przedstawionych przykładach. Zazwyczaj b�dzie 
wtedy potrzebna wst�pna obróbka obrazu, bardzo zbli�ona do tej, 
któr� przedstawiono w rozdziale po�wi�conym analizie struktur 
komórkowych i ziarnistych. Tak wi�c sztywne podziały analizo-
wanych struktur s� w praktyce niemo�liwe, gdy� rzeczywiste obrazy 
cz�sto wyłamuj� si� z reguł przypisanych modelowym przypadkom. 
Uwagi przedstawione powy�ej dotycz� sytuacji, gdy analiza 
odizolowanych cz�stek jest w praktyce jedynym celem bada�, a cały 
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proces przygotowania próbek oraz akwizycji obrazów jest 
zorientowany pod k�tem mo�liwie najlepszego zobrazowania cz�stek 
i wydziele�.  

 

Rys. 7.7. Obraz struktury stopu Nimonic PE16 po nasycaniu helem, badanej 
metodami mikroskopii elektronowej (z lewej) oraz p�cherzyki helu wykryte 

przy pomocy przekształcenia top-hat (z prawej) 

 
 
Ła�cuchy i kolonie cz�stek 
 
Do�� cz�sto oczekuje si�, �e analiza obrazu pozwoli oceni�, na ile 
obiekty widoczne na obrazie s� rozmieszczone w sposób 
przypadkowy i niezale�ny od siebie, a równocze�nie w jakim stopniu 
tworz� skupiska, nazywane cz�sto koloniami lub klasterami (ang. 
clusters). Równocze�nie, analizuj�c budow� materiałów odkształco-
nych plastycznie, cz�sto poszukujemy ła�cuchów cz�stek zoriento-
wanych w kierunku plastycznej deformacji.  

Analiza skupisk jakichkolwiek obiektów jest bardzo utrudniona lub 
wr�cz niemo�liwa na obrazach wielocieniowych. Najlepszym 
materiałem wyj�ciowym do oceny wzajemnego rozmieszczenia 
cz�stek s� obrazy binarne, gdy� wystarczy wtedy zdefiniowa� 
matematyczne albo geometryczne kryteria, których spełnienie oznacza 
zakwalifikowanie danego zbioru obiektów jako skupiska lub ła�cucha. 
Z powy�szych uwag wynika praktyczny wniosek, �e ko�cowy wynik 
analizy zale�y w tym przypadku bardziej od naszej wiedzy 
in�ynierskiej i materiałoznawczej, ni� umiej�tno�ci przekształcania 
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obrazów. Omówimy teraz kilka przykładów detekcji skupisk cz�stek. 
Punktem wyj�cia b�d� zawsze obrazy binarne. Poniewa� procedury 
przekształcaj�ce obrazy wieloodcieniowe w binarne nie odbiegaj� od 
u�ywanych w stosunku do innych obrazów omawianych w niniejszej 
ksi��ce, ich opis zostanie pomini�ty.  

Odkształcenie plastyczne, zachodz�ce na przykład podczas walcowa-
nia, jest typow� przyczyn� powstawania pasm odkształconych, 
wydłu�onych cz�stek. Ich obecno�� w strukturze mo�e silnie wpływa� 
na własno�ci u�ytkowe, przede wszystkim na ci�gliwo��, oraz 
powodowa� anizotropi� własno�ci. Na rys. 7.8a przedstawiono pasma 
wtr�ce� niemetalicznych w stali niskow�glowej. Powierzchnia zgładu 
metalograficznego została wytrawiona w celu pokazania ewentualnej 
zale�no�ci pasm wydziele� i geometrii granic ziaren, a wtr�cenia 
zostały wykryte dzi�ki przekształceniu top-hat (rys. 7.8b). Nale�y 
jednak przypomnie�, �e zwykle wtr�cenia wykazuj� dobry kontrast  
z osnow� w preparatach nie trawionych. Zatem u�ycie do analizy 
takich wła�nie obrazów istotnie zmniejsza ryzyko bł�dnej detekcji.  

Detekcja ła�cuchów wtr�ce� nie przedstawia �adnych trudno�ci. 
Poprzez operacj� zamkni�cia sklejamy po prostu wtr�cenia le��ce 
 

 

Rys. 7.8. Wtr�cenia niemetaliczne w stali niskow�glowej: a) mikrostruktura 
stali, b) binarny obraz wtr�ce�, c) ła�cuchy wtr�ce� oraz d) najdłu�sze 

wykryte ła�cuchy. Warto zwróci� uwag�, �e najdłu�sze wykryte 
 ła�cuchy nie do ko�ca zgadzaj� si� z nasz� wizualn� ocen�  

struktury widocznej na obrazie (a) 
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blisko siebie i w ten sposób tworzymy obraz ła�cuchów (rys. 7.8c). 
Otrzymane w ten sposób obiekty mo�na filtrowa�, bior�c dowolne 
kryterium: ich pole powierzchni, długo��, grubo��, itp. W ten sposób 
łatwo mo�na wybra� np. najdłu�sze ła�cuchy, co ilustruje rys. 7.8d. 

Bardzo podobn� analiz� mo�na wykona� w przypadku w�glików 
w stali narz�dziowej (rys. 7.9). W�gliki, b�d�ce najtwardszym skład-
nikiem struktury, decyduj� o zdolno�ci narz�dzia do skrawania oraz 
jego odporno�ci na zu�ycie. Niestety, du�a twardo�� w�glików jest 
okupiona ich krucho�ci�. Dlatego pojawienie si� w strukturze ich 
pasm jest sygnałem wskazuj�cym na niebezpiecze�stwo nadmiernej 
krucho�ci materiału. Ze wzgl�du na znaczn� zawarto�� w�glików nie 
ma sensu analizowa� wszystkich widocznych w strukturze wydziele� 
(rys. 7.9b). Zwykle ogranicza si� analiz� do najwi�kszych widocznych 
wydziele�. Mo�na je łatwo otrzyma� poprzez operacj� otwarcia. Je�eli 
zale�y nam na precyzyjnym zachowaniu kształtu (otwarcie mo�e 
zmodyfikowa� kształt niektórych cz�stek), trzeba zastosowa� erozj�  
z nast�puj�c� po niej rekonstrukcj� (rys. 7.9c). 

 

Rys. 7.9. Mikrostruktura stali narz�dziowej (a) i detekcja pasm pierwotnych 
w�glików: b) binarny obraz w�glików, c) w�gliki pierwotne, wybrane na 

podstawie kryterium pola powierzchni oraz ich pasma (d) 

W miejscu wy-
st�powania wi�k-
szych wydziele� 
wzrasta prawdo-
podobie�stwo 
uzyskania du-
�ych przekrojów 
cz�stek. Dlatego 
ten sposób 
mo�na wykorzy-
sta� do detekcji 
skupisk du�ych 
wydziele� 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

285

Po wybraniu najwi�kszych wydziele� mo�na próbowa� wykrywa� ich 
pasma. Je�eli wybraliby�my do tego celu zamkni�cie (analogicznie do 
omawianego wcze�niej przypadku wtr�ce� niemetalicznych), 
otrzymaliby�my nienaturalny wynik detekcji, gdy� w�gliki nie 
wykazuj� wyra�nego wydłu�enia. Dlatego znacznie lepszy wynik daje 
zamkni�cie z liniowym elementem strukturalnym (rys. 7.9d). Oczywi-
�cie, element ten powinien by� zorientowany tak samo, jak poszuki-
wane przez nas pasma. 

Niestety, wynik detekcji przedstawiony na rys. 7.9d jest wci�� odległy 
od ideału. Przede wszystkim wykryte pasma s� zbyt w�skie. Aby to 
poprawi�, trzeba zastosowa� bardziej zło�ony algorytm detekcji. 
W pierwszej kolejno�ci nale�y, podobnie jak poprzednio, zastosowa� 
zamkni�cie z liniowym elementem strukturalnym. Nast�pnie, w celu 
poł�czenia le��cych blisko siebie linii, mo�na doło�y� zamkni�cie 
z izotropowym elementem strukturalnym (kwadrat lub koło). Zwykle 
taka operacja powoduje powstanie pewnej liczby nadmiarowych. 
w�skich linii, jak gdyby w�sów wystaj�cych z wykrywanych pasm. 
Mo�na je usun�� za pomoc� otwarcia.  

Opisany powy�ej tok post�powania powinien doprowadzi� do 
poprawnej detekcji pasm w�glików. Warto zwróci� uwag�, �e 
omawiany wynik uzyskujemy dzi�ki umiej�tnemu zło�eniu naj-
prostszych operacji morfologicznych – erozji oraz dylatacji. Mo�na go 
jeszcze poprawi�, na przykład za pomoc� filtracji medianowej 
(konieczne jest u�ycie matrycy o du�ym rozmiarze), co dodatkowo 
wygładzi brzegi wykrytych pasm. Wynik działania opisanego powy�ej 
algorytmu pokazuje rys. 7.10. W celu zademonstrowania jego 
uniwersalno�ci wybrano inny przykład struktury w�glików, ni� 
zaprezentowany na rys. 7.9. Przedstawiony na rys. 7.10 wynik wydaje 
si� by� poprawny. Dodatkowo, w odró�nieniu od pasmowo�ci 
ocenianej w sposób manualny, cechuje go obiektywno�� oraz pełna 
odtwarzalno�� i powtarzalno��.  

Co prawda prosta operacja zamkni�cia nie była dobrym narz�dziem 
do detekcji pasm w�glików, ale mo�na j� z powodzeniem 
wykorzysta� do oceny rozło�enia cz�stek, które wprawdzie mog� 
tworzy� skupiska, ale nie spodziewamy si� wyst�powania ich 
pasmowo�ci. Dobrym przykładem tego typu struktury s� np. 
wydzielenia grafitu sferoidalnego (rys. 7.11a). Zamkni�cie wykrywa 
obecno�� klasterów, co demonstruje rys. 7.11b. Z powodu w miar� 
jednorodnego rozmieszczenia grafitu na powierzchni obrazu 
poszczególne klastery s� poło�one bardzo blisko siebie. Dlatego, 
w celu lepszego ich zró�nicowania, poszczególne skupiska cz�stek 
zostały na rys. 7.11b zaznaczone ró�nymi odcieniami szaro�ci. 
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Rys..7.10. Binarny obraz w�glików (a) oraz nało�ony na niego wynik 
detekcji skupisk (b) 

Warto zwróci� uwag�, �e poszczególne klastery, widoczne na 
rys. 7.11a s� stosunkowo niewielkie i składaj� si� zwykle jedynie 
z kilku wydziele�. Próby uzyskania wi�kszych skupisk prowadz� 
w praktyce do powstania jednego, wielkiego skupiska, co jest 
wynikiem, wspomnianej ju� wcze�niej, jednorodno�ci rozmieszczenia 
kul grafitu w przestrzeni. Taki sposób rozmieszczenia po�rednio 
potwierdza poprawno�� procesu wytwarzania badanego �eliwa, gdy� 
z powodu braku przeróbki plastycznej nie oczekuje si� w tym 
tworzywie �adnej istotnej niejednorodno�ci struktury.  

Mo�liwy jest te� zupełnie inny sposób oceny jednorodno�ci 
rozmieszczenia wydziele�. Wyj�ciowy obraz kul grafitu (rys. 7.11a) 
mo�na podda� operacji detekcji stref wpływu – SKIZ. Otrzymujemy 
w ten sposób zestaw figur (rys. 7.11b), które s� zbiorami punktów 
poło�onych najbli�ej obiektów le��cych w ich wn�trzu. Ta wła�nie 
cecha stanowi �ródło nazwy tego przekształcenia – szkielet poprzez 
stref� wpływu (ang. SKeleton by Influence Zone). Je�eli jaki� obiekt 
w obrazie SKIZ jest niewielki, oznacza to, �e w danym miejscu 
poszczególne cz�stki s� poło�one blisko siebie. Mo�na dokona� 
filtracji opartej na analizie pól powierzchni obiektów w obrazie SKIZ 
i otrzyma� nowy zestaw skupisk, zaznaczonych kolorem białym 
i jasnoszarym na rys. 7.11d. Białe obszary odpowiadaj� miejscom, 
w których poszczególne obiekty w obrazie SKIZ miały pole 
powierzchni wi�ksze od �redniego. Otrzymany obraz skupisk jest 
całkowicie odmienny od widocznego na rys. 7.11b. Jako�ciowa  
  

Przypomnijmy, 
�e operacja SKIZ 
to po prostu 
oczyszczony z 
nadmiarowych 
gał�zi szkielet 
negatywu obrazu 
binarnego 
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Rys. 7.11. Kule grafitu w �eliwie sferoidalnym (a) i dwa niezale�ne sposoby 
detekcji skupisk: wykorzystuj�cy operacj� zamkni�cia (b) oraz  oparty na 

analizie wielko�ci stref wpływu – SKIZ (c) zupełnie inny obraz  
klasterów (d). Szczegółowy opis w tek�cie 

interpretacja tego wyniku jest nast�puj�ca: obserwujemy mniejsze 
odległo�ci pomi�dzy drobnymi wydzieleniami grafitu oraz wi�ksze 
pomi�dzy du�ymi kulami. 

Oczywi�cie, przedstawione powy�ej przekształcenia i próby 
wyznaczania skupisk cz�stek powinny zosta� obiektywnie 
zinterpretowane za pomoc� narz�dzi analizy stereologicznej, wst�pnie 
omówionej w rozdziale I. Przypomnienie tego faktu wydaje si� bardzo 
istotne, gdy� nawet najbardziej wyszukane przekształcenia obrazu nie 
daj� ilo�ciowej informacji o procesach zachodz�cych w badanych 
strukturach. 

Taki sposób 
rozmieszczenia 
kul grafitu suge-

ruje, �e struktura 
�eliwa d��y do 
zachowania w 

skali makro stałej 
zawarto�ci w�gla 

– wi�ksza kula 
grafitu to wi�ksza 
zawarto�� w�gla, 

która musi by� 
zrównowa�ona 
wi�ksz� obj�to-
�ci� materiału 
pozbawionego 

wydziele�
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Rys. 7.12. Analiza rozmieszczenia wydziele� w stali szybkotn�cej: a) obraz 
analizowanej struktury po wst�pnej korekcji cienia, b) granice ziaren oraz 

w�glików otrzymane przy u�yciu przekształcenia top-hat, c) w�gliki le��ce 
na granicach ziaren oraz d) w�gliki le��ce we wn�trzu (jasnoszare) i na 

granicach (czarne), nało�one na obraz granic ziaren 

Czasami spotyka si� bardziej zło�one zagadnienia rozmieszczenia 
wydziele� w badanej strukturze. Przykładem mo�e by� pokazana na 
rys. 7.12a struktura stali szybkotn�cej, w której wyst�puj� dwie grupy 
wydziele�: rozmieszczone po granicach oraz we wn�trzu ziaren. 
Z punktu widzenia zdolno�ci skrawaj�cych narz�dzia oraz jego 
trwało�ci interesuj�ce mog� by� odpowiedzi na nast�puj�ce pytania: 

• Jaki jest stosunek zawarto�ci wydziele� rozmieszczonych we 
wn�trzu oraz po granicach ziaren? 

• Czy istnieje zale�no�� pomi�dzy wielko�ci� i miejscem 
wyst�powania wydziele�? 
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• Czy istnieje zale�no�� pomi�dzy rozkładem wielko�ci wydziele� 
i ziaren?  

Oczywi�cie, analiza stereologiczna mo�e da� odpowiedzi na 
powy�sze pytania, ale wcze�niej metodami analizy obrazu nale�y 
wydzieli� z obrazu struktury poszczególne grupy w�glików. Nie jest 
to łatwym zadaniem, gdy� poziom szaro�ci ziaren i w�glików jest taki 
sam (rys. 7.12a). Dlatego omówimy bardziej szczegółowo cały algo-
rytm, prowadz�cy do detekcji dwóch grup w�glików: 

• Pierwszym krokiem jest korekcja nierównomierno�ci o�wietlenia, 
dokonana zgodnie z zaleceniami opisanymi w poprzednich 
rozdziałach (nie pokazano wyj�ciowego obrazu, na rys. 7.12a 
widoczna jest analizowana struktura ju� po korekcji cienia). 

• Skorygowany obraz stanowi punkt wyj�cia do binaryzacji. 
Poniewa� wyst�puj� lokalne ró�nice w intensywno�ci wytra-
wionych granic (s� wyra�nie ja�niejsze w górnej cz��ci rys. 7.12a), 
lepsze wyniki detekcji w porównaniu z prost� binaryzacj� daje 
wykorzystanie operacji top-hat, która w tym przypadku sprowadza 
si� do wykrycia lokalnych minimów. Poniewa� badana próbka 
została silnie wytrawiona, otrzymujemy wyra�ny binarny obraz 
granic ziaren oraz (co bardzo istotne dla wyników dalszej analizy) 
granic w�glików, widocznych w postaci zamkni�tych p�tli (rys. 
7.12b). 

• Granice ziaren tworz� ci�gł� siatk�, która jest przecinana przez 
brzeg obrazu. Mo�na je zatem usun�� za pomoc� przekształcenia 
usuwaj�cego w obrazu obiekty przeci�te przez brzeg obrazu  
(w niektórych programach odpowiednia operacja jest nazywana 
border kill). W wyniku tej operacji w obrazie pozostan� jedynie 
cz�stki le��ce wewn�trz ziaren. Ze wzgl�du na ci�gło�� kraw�dzi, 
wybrane w ten sposób cz�stki mo�emy wypełni� (poprzez operacj� 
zalania otworów), co prowadzi do powstania obrazu widocznego 
na rys. 7.12c. 

• Odejmuj�c od obrazu binarnego obraz w�glików rozmieszczonych 
we wn�trzu ziaren dostajemy obiekty usuni�te przez operacj� 
border kill, a wi�c granice ziaren wraz z rozmieszczonymi na nich 
w�glikami. Nast�pna operacja SKIZ redukuje grubo�� linii do 
jednego punktu obrazu. 

• Kolejn� operacj� jest podział obrazu otrzymanego podczas 
poprzedniego kroku na dwie rodziny obiektów: ziarna i w�gliki. 
Generalnie, w�gliki maj� niewielk� powierzchni�, zatem stosuj�c 
erozj� z nast�pn� rekonstrukcj� mo�na usun�� niewielkie obszary 
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(uznane przez nas a priori za w�gliki) oraz odbudowa� pozostałe 
ziarna. 

• Niestety, procedura opisana w poprzednim kroku mo�e dawa� 
bł�dne wyniki, gdy� z jednej strony cz��� w�glików mo�e 
wykazywa� znaczne rozmiary, a z drugiej strony niektóre ziarna 
mog� by� bardzo drobne. W celu unikni�cia takich bł�dów nale�y 
doda� inn� filtracj� obiektów, opieraj�c� si� na zało�eniu, �e 
niewielkie ziarna mog� zosta� przedstawione jako figury wkl�słe, 
podczas gdy wszystkie w�gliki powinny by� widoczne jako figury 
wypukłe. Ta dodatkowa filtracja powinna doprowadzi� do 
ko�cowej detekcji, w której niemal wszystkie w�gliki i ziarna s� 
prawidłowo sklasyfikowane. 

• Po podzieleniu w�glików na dwie grupy mo�na przyst�pi� do 
klasycznej analizy stereologicznej. Ostateczny wynik omówionych 
powy�ej przekształce� pokazano rys. 7.12d, na którym w�gliki we 
wn�trzu ziaren przedstawiono jako szare plamki, natomiast w�gliki 
na granicach ziaren s� czarne. 

Ostatnim dyskutowanym przez nas przykładem kolonii cz�stek b�dzie 
struktura płytkowa, nazywana perlitem, w której wyznaczymy miejsca 
nieci�gło�ci płytek. Podczas akwizycji obrazów tego typu struktur 
bardzo wa�ny jest wła�ciwy dobór powi�kszenia. Zbyt du�e 
powi�kszenie powoduje rejestracj� jedynie stosunkowo niewielkich 
fragmentów płytek, utrudniaj�c cało�ciow� ocen� ich kolonii, 
natomiast małe powi�kszenie pozwoli na identyfikacj� poszczegól-
nych płytek, gdy� kolonie b�d� odwzorowane jako do�� jednorodne, 
szare plamy. Perlit (rys. 7.13a) składa si� z serii w przybli�eniu 
równoległych wst�g, które s� wynikiem przeci�cia rodzin płytek przez 
płaszczyzn� preparatu mikroskopowego. Wst�gi widoczne na obrazie 
nie maj� niesko�czonej długo�ci i wida� ich zako�czenia lub przerwy. 
Ko�cowe punkty poszczególnych płytek mog� układa� si� w siatk�, 
która stanowi odwzorowanie pierwotnych granic ziaren, z których 
powstała struktura płytkowa. Nie zawsze ko�cowe punkty tworz� 
siatk�, gdy� mog� by� po prostu miejscami lokalnych p�kni�� lub 
odwzorowywa� obszary, w których płytki wykazuj� brak uporz�dko-
wania. Zobaczmy teraz, jak mo�na je wykry�: 

••••    Wyznaczenie ko�cowych punktów poszczególnych wst�g jest 
utrudnione przez fakt, �e ka�da z nich mo�e mie� nieco inna 
grubo��. Dlatego nale�y je zamieni� na obiekty o grubo�ci 
pojedynczego punktu, odwzorowuj�ce kształt i długo�� wst�g. 
Mo�na tego dokona� poprzez szkieletyzacj�. Powstałe podczas  
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Rys. 7.13. Detekcja defektów w przebiegu płytek perlitu: a) binarna wersja 
obrazu wyj�ciowego, b) szkielety płytek po oczyszczeniu z nadmiarowych 

gał�zi, c) SKIZ szkieletu (szczegóły w tek�cie) oraz d) zaznaczone  
na czarno miejsca defektów nało�one na obraz wyj�ciowy  

tego zabiegu krótkie odnogi mo�na i nale�y usun�� poprzez zabieg 
obcinania gał�zi, który zwykle jest wbudowany w przekształcenia 
morfologiczne. 

• Kolejny krok jest do�� skomplikowany. Po pierwsze, budujemy 
dwa obrazy pomocnicze: pierwszy składa si� z samych punktów 
ko�cowych szkieletów, a drugi zawiera szkielety (widoczne na 
rys. 7.13b) po obci�ciu gał�zi o długo�ci 2 punktów, co odpowiada 
dwukrotnemu usuni�ciu punktów ko�cowych. Te dwa obrazy 
pomocnicze ł�czymy w jeden za pomoc� operacji logicznej OR. 
Otrzymamy nowy obraz, który zawierał b�dzie szkielety płytek 
wraz z oddzielonymi od nich, na odległo�� pojedynczego piksela, 
ko�cowymi punktami szkieletów. 

Istnieje wiele 
algorytmów 

szkieletyzacji. 
Je�eli nasz pro-

gram oferuje 
mo�liwo�� wy-
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• Operacja SKIZ na tym obrazie powoduje powstanie niewielkich 
obszarów, odwzorowuj�cych strefy zdefektowane oraz wydłu�o-
nych obiektów, stanowi�cych strefy wpływu poszczególnych 
płytek (rys. 7.13c). 

• Rekonstrukcja obrazu z rys. 7.13c na podstawie znaczników, 
którymi s� punkty ko�cowe prowadzi do otrzymania obrazu miejsc 
zaburze� struktury płytkowej. Miejsca te, nało�one na wyj�ciowy 
obraz, pokazano na rys. 7.13d. 

 
 
Włókna 
 

 

Rys. 7.14. Przekrój przez struktur� kompozytu epoksydowego zbrojonego 
włóknem w�glowym: a) obraz zarejestrowany za pomoc� mikroskopu 

optycznego oraz b) ten sam obraz w wersji binarnej,  
przydatnej do dalszych analiz 

Włókna tym ró�ni� si� od innych obiektów, �e posiadaj� jeden 
wymiar znacznie wi�kszy od dwu pozostałych. Konsekwencj� tego 
faktu jest wyst�puj�ca zawsze silna zale�no�� własno�ci włóknistych 
materiałów i tkanek od kierunku oddziaływa�, co odró�nia te 
struktury od omawianych wcze�niej odizolowanych cz�stek oraz ich 
skupisk. Struktury włókniste spotykamy do�� cz�sto. S� nimi na 
przykład mi��nie, liczne tkanki ro�linne (znakomitym reprezentantem 
jest tutaj drewno), tkaniny oraz materiały kompozytowe zbrojone 
włóknami. 

Pomimo mo�liwo�ci stosunkowo prostego modelowania i opisu 
struktury materiałów włóknistych ocena jej wpływu na własno�ci 
pozostaje daleka od doskonało�ci. Dzieje si� tak dlatego, �e na 

Odizolowane 
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jego kontrastu, 
itp. 
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własno�ci materiału włóknistego wpływaj� nie tylko czynniki 
geometryczne (g�sto��, orientacja, rozło�enie i długo�� włókien), ale 
te� trudne do zmierzenia cechy budowy strukturalnej, jak obecno�� 
porów, adhezja na granicy włókno-osnowa, ró�nice w sztywno�ci 
włókien oraz osnowy, itp. Wymienione czynniki mog� sprawi�, �e 
nieumiej�tne dodanie zbrojenia zamiast wzmocni� materiał, osłabi go. 

Najłatwiejszym do analizy przypadkiem jest przekrój prostopadły do 
uło�onych w przybli�eniu równolegle włókien, podobnie jak na 
rys. 7.14. Ocena rozmieszczenia oraz g�sto�ci włókien nie stanowi 
wtedy �adnego problemu, a posklejane włókna mo�na do�� łatwo 
oddzieli� od siebie u�ywaj�c techniki działów wodnych. Je�eli włókna 
maj� przekrój kołowy, to bez trudno�ci mo�na równie� ocenia� 
rozkłady orientacji włókien, gdy� stosunek długo�ci rzutów elipsy 
stanowi�cej przekrój włókna odpowiada warto�ci sinusa k�ta 
pomi�dzy włóknem a powierzchni� przekroju widoczn� na analizowa-
nym obrazie. 

Znacznie trudniejsza jest analiza włókien w tkaninie, której przykład 
pokazano na rys. 7.15. Przedmiotem analizy mo�e by� tutaj na 
przykład równomierno�� rozło�enia włókien, co wymaga wyznacze-
nia ich osi. Mo�na to zrobi� przykładowo za pomoc� nast�puj�cego 
algorytmu: 

• Włókna lnianej tkaniny, której fragment pokazano na rys. 7.15a, s� 
silnie niejednorodne. Powoduje to, �e wyj�ciowy obraz zawiera 
zbyt wiele szczegółów, co bardzo utrudnia automatyczn� detekcj� 
przebiegu włókien. 

• Lepsze wyniki detekcji uzyskuje si� na lekko rozmytym obrazie. 
Mo�na do tego celu u�y� praktycznie dowolnego filtru 
dolnoprzepustowego. W zale�no�ci od rodzaju obrazu 
wyj�ciowego mo�na wykorzysta� ró�ne filtry: �redni� arytmety-
czn�, filtr medianowy, filtr rankingowy, rozmycie gaussowskie, itp. 
Optymalne rozwi�zanie nale�y ustali� do�wiadczalnie. W przypad-
ku analizowanej tutaj struktury lnianej tkaniny najlepsze wyniki 
osi�gni�to wykorzystuj�c transformat� Fouriera. Z widma 
Fourierowskiego pozostawiono cz��� odpowiadaj�c� niskim 
cz�stotliwo�ciom i w wyniku odwrotnej transformacji Fouriera 
otrzymano lekko rozmyty obraz włókien.  

• Poniewa� liczne próby binaryzacji nie dawały dobrych wyników, 
postanowiono poszuka� innego rozwi�zania. W rozmytym obrazie 
zastosowano algorytm szkieletyzacji. Ze wzgl�du na prowadzenie 
operacji na obrazie wieloodcieniowym, a nie binarnym otrzymano 
nie klasyczny szkielet, lecz obraz widoczny na rys. 7.15b. 
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Rys. 7.15. Detekcja przebiegu włókien w lnianym płótnie: a) obraz 
wyj�ciowy, b) szkieletyzacja rozmytego obrazu wyj�ciowego, c) wykryte 

zorientowane poziomo liniowe elementy oraz d) wykryte osie włókien 
nało�one na wyj�ciowy obraz. Szczegóły w tek�cie 

• Z tak przetworzonego obrazu mo�na łatwo uzyska� (np. poprzez 
detekcj� lokalnych maksimów) obraz binarny. B�dzie to siatka linii 
z krótkimi odgał�zieniami, które s� łatwe do usuni�cia poprzez 
operacj� obcinania gał�zi. 

• Liniowa erozja z poziomym elementem strukturalnym, wykonana 
na binarnej siatce oczyszczonej w poprzednim kroku z nadmiaro-
wych gał�zi prowadzi do detekcji poziomych elementów osi 
włókien (rys. 7.15c). 

• Wykryte fragmenty osi włókien nale�y teraz poł�czy� w ci�głe 
linie, co mo�na łatwo uzyska� poprzez dylatacj� z poziomym, 
liniowym elementem strukturalnym. Ko�cowy wynik detekcji, 
nało�ony na wyj�ciowy obraz tkaniny, pokazano na rys. 7.15d. 
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Otrzymany obraz centralnej linii (osi) włókien mo�na wykorzysta� do 
oceny równoległo�ci, okresowo�ci i dokładno�ci uło�enia włókien 
w tkaninie. Zmieniaj�c orientacj� liniowych elementów strukturalnych 
mo�na te� łatwo przeprowadzi� analogiczn� analiz� dla włókien 
przebiegaj�cych pionowo. 

Nie zawsze struktura włóknista jest tak uporz�dkowana, jak było to 
pokazane powy�ej. Bardzo cz�sto włókna maj� przypadkowy 
przebieg, a zapewnienie tej przypadkowo�ci jest wa�nym zadaniem, 
zabezpieczaj�cym izotropowo�� własno�ci. Przykładem mo�e by� 
struktura betonu zbrojonego krótkim włóknem. Z powodu braku 
przezroczysto�ci tego materiału obraz jego wewn�trznej budowy 
otrzymano przy u�yciu techniki rentgenowskiej (rys. 7.16a). Wyko-
rzystuj�c detekcj� lokalnych maksimów mo�na łatwo otrzyma� 
binarny obraz włókien. Niestety, z powodu ich małej długo�ci oraz 
nakładania si� obrazów włókiem poło�onych w próbce na ró�nej 
gł�boko�ci, s� one widoczne w postaci popl�tanej siatki, która jest 
bardzo trudna do jakiejkolwiek analizy ilo�ciowej. 

Poniewa� nie ma potrzeby wyznaczania ani zawarto�ci, ani długo�ci 
włókien zbroj�cych badany beton, celem analizy obrazu jest ustalenie 
rozkładu ich orientacji. Mo�na tego dokona� w nast�puj�cy sposób: 

• Binarny obraz włókien (rys. 7.16b) poddajemy szkieletyzacji oraz 
kilku krokom obcinania gał�zi w celu uzyskania gładszego obrazu 
przebiegu włókien. 

• Nast�pnie (uwaga! jest to krok nietypowy) wracamy do 
wyj�ciowego obrazu (rys. 7.16a) i wykonujemy transformat� 
Fouriera. 

• W obrazie widma fourierowskiego usuwamy wszystkie elementy 
poza tymi, które odpowiadaj� wybranemu przez nas k�towi 
(w przykładzie pokazanym na rys. 7.16 jest to k�t 45o). 
Odpowiednie filtry s� wbudowane w systemy analizy obrazu 
i dlatego nie b�dziemy szczegółowo omawiali tego przekształce-
nia. 

• Przeprowadzamy odwrotn� transformacj� Fouriera, która daje 
obraz obiektów zorientowanych pod wybranym przez nas k�tem 
(rys. 7.16c). Obszary zorientowane mo�na z tego obrazu łatwo 
uzyska� na drodze binaryzacji. 

• Wykorzystuj�c binarny obraz zorientowanych elementów oraz 
przygotowany wcze�niej obraz przebiegu włókien wyznaczamy 
zorientowane fragmenty szkieletu włókien, które s� po prostu 
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Rys. 7.16. Detekcja przebiegu włókien w betonie wzmacnianym krótkim 
włóknem: a) wyj�ciowy obraz rentgenowski analizowanej struktury,  
b) włókna wykryte jako lokalne maksima obrazu rentgenowskiego,  

c) zorientowane pod k�tem 45o elementy obrazu, wyró�nione za 
 pomoc� filtracji fourierowskiej d) binarny obraz fragmentów  

osi włókien zorientowanych pod k�tem 45o 

wspóln� cz��ci� (operacja AND) tych dwóch obrazów. Wynik 
omawianych przekształce� pokazuje rys. 7.16d. 

Opisan� powy�ej procedur� nale�y powtórzy� dla wszystkich 
interesuj�cych nas k�tów. Jest to sporo pracy, ale dzi�ki automatyzacji 
nie stanowi to �adnego problemu, je�li tylko umiemy przygotowa� 
odpowiednie makropolecenie. Na podstawie tak przygotowanej serii 
obrazów mo�emy ju� oszacowa� rozkład orientacji włókien. Długo�� 
włókien odpowiadaj�cych poszczególnym k�tom jest, w pierwszym 
przybli�eniu, wprost proporcjonalna do liczby punków tworz�cych 
włókna w danym obrazie. 

Przygotowywanie 
makropolece� 
nie jest zazwy-
czaj bardzo 
trudne, gdy� 
profesjonalne 
systemy analizy 
obrazu oferuj� 
liczne narz�dzia, 
które pomagaj� 
zautomatyzowa� 
ten proces 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

297

 

Rys. 7.17. Linie dyslokacji w stopie Nimonic PE16: a) obraz wyj�ciowy, b) 
obraz po korekcji cienia, c) obraz po wyrównaniu histogramu oraz d) binarny 

obraz wykrytych linii dyslokacji 

Innym przykładem struktur liniowych s� dyslokacje. W odró�nieniu 
od dot�d omawianych obiektów nie da si� ich wyodr�bni� z materiału 
jako oddzielne włókna, gdy� stanowi� po prostu liniowe zaburzenie 
struktury krystalicznej. S� one widoczne w obrazie struktury obserwo-
wanej przy pomocy mikroskopu elektronowego dzi�ki lokalnym 
zniekształceniom sieci krystalicznej.  

Na rys. 7.17a przedstawiono linie dyslokacji w próbce ze stopu 
Nimonic PE16. Niestety, obraz posiada bardzo niejednorodne tło – 
dolna cz��� jest wyra�nie ja�niejsza, ni� górna. To zró�nicowanie 
jasno�ci tła stanowi znacznie wi�kszy problem dla systemu analizy 
obrazu, ni� wydaje si� to w pierwszym momencie. Poprzednio 
wykorzystywali�my w takich przypadkach detekcj� lokalnych 
ekstremów (linie dyslokacji s� najciemniejszym elementem, zatem 
nale�ałoby wykorzysta� tu lokalne minimum). Niestety, taka próba 
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detekcji powoduje w tym przypadku powstanie tak du�ych zaburze� 
w wykrywanym obrazie dyslokacji, �e wynik detekcji nie mo�e by� 
uznany za poprawny. Trzeba zatem szuka� innych rozwi�za�. Jedno  
z nich jest opisane poni�ej: 

W celu wst�pnego przygotowania obrazu mo�na wykona� korekcj� 
cienia (opisan� w rozdziale V, dotycz�cym akwizycji obrazów) oraz 
filtracj� medianow�, która ogranicza szumy bez istotnej ingerencji w 
przebieg i ostro�� kraw�dzi. Tak przygotowany obraz (rys. 7.17b) 
znacznie lepiej nadaje si� do binaryzacji. 

• Niestety, dobranie wła�ciwego progu detekcji jest wci�� 
niezmiernie trudne, gdy� obraz składa si� niemal wył�cznie 
z ciemnych punktów. Win� za to ponosi pojedynczy jasny punkt, 
zaznaczony strzałk� na rys. 7.17b. Wykorzystuj�c wyrównanie 
histogramu, otrzymujemy wyra�n� popraw� kontrastu (rys. 7.17c). 

• Linie dyslokacji s� teraz wyra�nie widoczne dla oka, ale wci�� 
trudne do detekcji. W zale�no�ci od wyboru progu binaryzacji 
otrzymujemy albo nieci�głe, poprzerywane linie albo linie zbyt 
grube, z zalanymi drobnymi p�tlami. Przeprowadzone korekcje 
obrazu powoduj� jednak, �e próba detekcji poprzez operacj� top-
hat daje do�� poprawne wyniki, cho� grubo�ci linii pozostaj� silnie 
zró�nicowane. 

• Mo�na linie dyslokacji doprowadzi� do grubo�ci pojedynczego 
punktu poprzez szkieletyzacj� (rys. 7.17d). Obraz ten wymaga 
jeszcze drobnych korekt, a mianowicie usuni�cia odizolowanych 
punktów sprawiaj�cych wra�enie zanieczyszcze� oraz oczyszcze-
nia wykrytych linii z nadmiarowych, krótkich gał�zi. Po tej 
operacji mo�na ju� wykonywa� pomiary.  
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Fraktografia 
 

Proces p�kania materiałów jest wyj�tkowo niekorzystny dla 
konstrukcji, gdy� prowadzi do jej unicestwienia. Trzeba go jednak 
bada�, gdy� tylko dobra znajomo�� tego procesu pozwala ograniczy�, 
albo nawet niemal całkowicie wykluczy�, niebezpiecze�stwo powsta-
nia przypadkowych p�kni��. Niestety, procesy p�kania, szczególnie 
kruchego, zachodz� z wielk� pr�dko�ci� i dlatego trudno je bada�. Na 
domiar złego najbardziej krytyczne miejsca, daj�ce impuls 
lawinowemu rozwojowi p�kni�cia znajduj� si� zwykle nie na 
powierzchni, lecz we wn�trzu materiału. Dlatego zwykle analiza 
przełomów, czyli badanie fraktograficzne, jest jedynym �ródłem 
informacji o przebiegu procesu p�kania.  

 

Rys. 7.18. Powierzchnia przełomu kompozytu epoksydowego zbrojonego 
włóknem w�glowym: a) obraz pocz�tkowy, b) obraz (a) poddany  

redukuj�cej szumy filtracji medianowej, c) obraz (b) po  
korekcji cienia oraz d) wynik detekcji włókien 
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Materiały kompozytowe zbrojone włóknami mog� ulega� 
rozwarstwieniu, szczególnie w przypadku, gdy wi�zka równoległych 
włókien le�y na jednej płaszczy�nie (rys. 7.18). W takim przypadku 
wa�ne mo�e by� zbadanie kierunku przebiegu włókien, 
równomierno�ci ich rozło�enia, itp. Poni�ej opisano przykład detekcji 
włókien w�glowych widocznych na przełomie kompozytu o osnowie 
epoksydowej: 

• Dobre poł�czenie �ywicy z włóknem spowodowało, �e ich 
powierzchnia nie jest gładka, lecz pokryta sp�kan� warstw� �ywicy 
(rys. 7.18a). W poł�czeniu z nierównomiernym zaczernieniem 
obrazu (cie�) sprawia to, �e nie mo�na skutecznie zastosowa� 
prostej binaryzacji. 

• Wynikiem nieregularno�ci powierzchni włókien s� lokalne ró�nice 
kontrastu, które z punktu widzenia procesu analizy stanowi� szum. 
Mo�na go w znacznym stopniu wyeliminowa� poprzez filtracj� 
medianow� (rys. 7.18b).    

• Kolejnym krokiem jest eliminacja efektu cienia, któr� opisano 
wcze�niej w rozdziale V. Po tej operacji włókna staj� si� znacznie 
łatwiejsze do detekcji (rys. 7.18c). 

• Detekcj� włókien mo�na teraz przeprowadzi� za pomoc� 
binaryzacji. Poniewa� w obrazie wci�� pozostaj� pewne 
zakłócenia, których nie usun�ła filtracja medianowa (zwi�kszenie 
matrycy filtru medianowego spowodowałoby oprócz usuni�cia 
szumu niekorzystne rozmycie całego obrazu, co tylko utrudniłoby 
pó�niejsz� detekcj� włókien), powstały obraz binarny nale�y 
oczy�ci� z drobnych bł�dów, np. poprzez operacj� otwarcia.  

• Ko�cowy wynik detekcji (rys. 7.18d) wykazuje jeszcze pewne 
usterki, np. włókna w górnej cz��ci obrazu nie s� ci�głe. Mo�na to 
jednak do�� łatwo skorygowa�, np. za pomoc� zamkni�cia 
z liniowym elementem strukturalnym. 

Dla potrzeb opisu procesu p�kania wprowadzono podział na przełomy 
kruche i plastyczne. Przełom kruchy to taki, przy którym nie 
obserwujemy w skali makroskopowej oznak odkształcenia materiału. 
W ten sposób p�ka lód lub szkło oraz wiele narz�dzi – no�e, wiertła, 
pilniki, itp. Natomiast przełom plastyczny to taki, w którym 
obserwujemy trwałe odkształcenie materiału w pobli�u powierzchni 
p�kni�cia. Takie przełomy widzimy np. w karoserii samochodu po 
wypadku lub podczas rozrywania kawałka plasteliny. Wyró�nia si� 
ponadto przełomy zm�czeniowe, które powstaj� w wyniku  
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Rys. 7.19. Schematy powstawania przełomu łupliwego (a) i ci�gliwego (b) wraz 
z przykładowymi obrazami odpowiednich przełomów i rozkładami stopni  

szaro�ci na tych obrazach. Szczegóły w tek�cie 

długotrwałych, cyklicznych obci��e�. Powy�szy podział nie 
odzwierciedla jednak mechanizmu p�kania, który jest przedmiotem 
mikroskopowych bada� fraktograficznych. 

Z punktu widzenia struktury materiału p�kanie mo�e mie� charakter 
łupliwy (rys. 7.19a) lub ci�gliwy (rys. 7.19b). P�kanie łupliwe 
zachodzi wzdłu� pewnych płaszczyzn kryształów tworz�cych 
struktur�, tzw. płaszczyzn łupliwo�ci. Poniewa� przebiegaj� one 
ró�nie w s�siaduj�cych ze sob� ziarnach, zachowanie jednej 
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płaszczyzny przełomu (oczywi�cie w skali makro) jest mo�liwe tylko 
poprzez tworzenie si� na niekorzystnie zorientowanych 
powierzchniach drobnych uskoków (rys. 7.19a, góra), co prowadzi do 
powstania na obrazie powierzchni przełomu charakterystycznego 
układu uskoków, nazywanego wzorem dorzeczy (rys. 7.19a, �rodek). 
P�kanie łupliwe najcz��ciej prowadzi do przełomu kruchego. Nale�y 
jednak pami�ta�, �e obszary p�kania łupliwego mo�na równie� 
spotka� w przełomach plastycznych.  

Przełomy ci�gliwe wyst�puj� zwykle w materiałach, które oceniamy 
jako mi�kkie i plastyczne. S� one zwi�zane z obecno�ci� drobnych, 
słabo zwi�zanych z osnow� wydziele�. Odkształcanie materiału 
powoduje powstawanie wokół tych wydziele� małych pustek, które 
stopniowo rosn�, a w ko�cowym etapie procesu p�kania ł�cz� si� ze 
sob� w wyniku �cinania mostków materiału ł�cz�cych poszczególne 
pustki (rys. 7.19b, góra). Konsekwentnie, powierzchnia przełomu 
ci�gliwego cz�sto ma posta� zbioru dołków, na dnie których znajduj� 
si� wydzielenia b�d�ce zarodkami p�kni�� (rys. 7.19, �rodek). P�kanie 
ci�gliwe zakłóca znacznie wi�ksz� obj�to�� materiału, ni� p�kanie 
łupliwe. Dlatego te� wymaga o wiele wi�cej energii i rozwija si� 
wolniej. W przypadku wielu konstrukcji udaje si� zaobserwowa� 
pocz�tki takiego p�kania i podj�� �rodki zaradcze lub przynajmniej 
zminimalizowa� skutki awarii. P�kanie ci�gliwe zwykle dominuje 
w przełomach plastycznych, cho� mo�na znale�� jego obecno�� 
równie� w przełomach ocenianych jako kruche.  

Dramatyczne ró�nice w mechanizmie zniszczenia oraz skutkach 
p�kania łupliwego i ci�gliwego sprawiaj�, �e ich identyfikacja stanowi 
jeden z istotnych elementów bada� fraktograficznych. Od dawna 
usiłowano rozpoznawa� te przełomy w sposób automatyczny, na 
podstawie np. rozkładu stopni szaro�ci. Okazało si� jednak (patrz 
wykresy w dolnej cz��ci rys. 7.19), �e rozkłady stopni szaro�ci dla 
obydwu mechanizmów p�kania mog� by� bardzo zbli�one. Z kolei 
mo�na te� obserwowa� du�e zró�nicowanie rozkładów stopni szaro�ci 
w ró�nych obszarach tej samej powierzchni przełomu (rys. 7.20). Tak 
wi�c zagadnienie automatycznej klasyfikacji przełomów pozostaje 
spraw� otwart�, tym bardziej, �e mechanizmy te mog� si� nawzajem 
przenika� i powstaj� przełomy opisywane np. jako „`łupliwe ze 
�ladami odkształcenia plastycznego”. Automatyczne rozpoznawanie 
rodzaju powierzchni przełomu nie jest jednak jedynym zadaniem dla 
analizy obrazu. Znacznie istotniejsza dla praktyki jest  mo�liwo�� 
ilo�ciowego opisu obiektów charakterystycznych dla poszczególnych 
powierzchni. Takimi elementami s�: du�e, płaskie fragmenty powierz-
chni łupliwego przełomu, które nazwiemy �ciankami (ang. facets)  
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Rys. 7.20. Poszczególne fragmenty tej samej powierzchni przełomu mog� 
wykazywa� du�e ró�nice w lokalnych rozkładach poziomów szaro�ci 

 

 

Rys. 7.21. Detekcja „plateau” na płaszczyznach łupliwo�ci. Opis w tek�cie 
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oraz poszczególne dołki na powierzchni przełomu ci�gliwego. 
Elementy te mo�na wykry� za pomoc� przekształce� u�ywanych do 
detekcji granic ziaren (por. rozdz. VI). Przykładem mo�e by� detekcja 
�cianek, pokazana na rys. 7.21: 

• �cianki s� oddzielone od siebie kraw�dziami (lewa strona rys. 
7.21), które mo�na wykry� za pomoc� filtrów do detekcji 
kraw�dzi. Binarn� posta� wykrytych kraw�dzi pokazano 
w �rodkowej cz��ci rys. 7.21. 

• Obraz kraw�dzi mo�na podda� operacjom typowym dla 
algorytmów detekcji granic ziaren: usun�� drobne, odizolowane 
elementy oraz odbudowa� brakuj�ce segmenty granic. Dobór 
najodpowiedniejszego algorytmu b�dzie zale�ał od topografii 
danego przełomu. Wykryte �cianki pokazuje w formie szarych 
plam, nało�onych na obraz przełomu, prawa strona rys. 7.21. 

 

 

Rys. 7.22. Detekcja strefy rozci�ganej na dnie karbu. Opis w tek�cie. 

 

Praktycznie wszystkie procesy p�kania zaczynaj� si� na jakiej� wadzie 
lub szczelinie. Stan ten modeluje si� podczas badania odporno�ci na 
p�kanie poprzez wykonanie w próbce odpowiedniego karbu, który 
stanowi zwykle szczelina zm�czeniowa. Podczas p�kania plastyczne-
go dno karbu ulega najpierw odkształceniu plastycznemu, a dopiero 
pó�niej p�kni�cie rozwija si� w gł�b materiału. Rozwarcie karbu 
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poprzedzaj�ce propagacj� p�kni�cia jest jedna z miar odporno�ci na 
p�kanie i nosi nazw� krytycznego rozwarcia dna karbu. Wielko�� ta 
jest oznaczana COD (ang. Crack Opening Displacement). Pomiar tej 
strefy na obrazie powierzchni przełomu jest praktycznie niemo�liwy, 
gdy� obserwujemy j� w kierunku prostopadłym do kierunku 
wła�ciwego dla pomiaru COD. Mo�emy natomiast stara� si� 
wyznaczy� szeroko�� odkształconej strefy na dnie karbu, która jest 
oznaczana jako SZW (ang. Stretch Zone Width). Pomiar tej strefy ma 
istotne znaczenie w badaniu odporno�ci na p�kanie. Okazuje si� 
jednak, co potwierdziły prowadzone badania mi�dzylaboratoryjne, �e 
rozrzut wyników pomiarów jest porównywalny z wielko�ci� 
mierzon�. W tej sytuacji zastosowanie metod analizy obrazu wydaje 
si� ze wszech miar uzasadnione, gdy� pozwala praktycznie 
wyeliminowa� subiektywizm oceny. Metoda pomiaru jest do�� prosta: 

• Z powodu zmiany przeci�tnego pochylenia strefy rozci�ganej 
wyró�nia si� ona innym odcieniem na obrazie przełomu (lewa 
strona rys. 7.22).  

• Odejmuj�c obraz pocz�tkowy od obrazu po zamkni�ciu 
otrzymujemy wzmocniony obraz strefy rozci�ganej (�rodek  
rys. 7.22). 

• Binaryzacja z dodatkow� filtracj� (zalanie otworów) daje dobry 
obraz strefy rozci�ganej (prawa strona rys. 7.22). Biały j�zyk od-
chodz�cy w gór� od obszaru strefy rozci�ganej nie jest artefaktem, 
tylko wynikiem nieregularno�ci powierzchni przełomu. 

Analiza powierzchni przełomów jest trudna z powodu ich 
nieregularno�ci oraz obecno�ci wielu, nakładaj�cych si� na siebie 
obiektów: pustek, �cianek, wydziele�, p�kni�� wtórnych itp., które s� 
cz�sto wr�cz niemo�liwe do jednoznacznego rozdzielenia. Z tego 
powodu znacznie korzystniejszym obiektem dla celów fraktografii 
ilo�ciowej jest analiza powierzchni przekrojów powierzchni 
p�kni�cia, nazywanych profilami (rys. 7.23 i 7.24). W celu zabezpie-
czenia kraw�dzi, które s� najistotniejszym elementem podczas tej 
analizy, powierzchnie przełomów pokrywa si� przed badaniem 
powłokami ochronnymi. Najcz��ciej s� to warstwy niklu (jasne 
warstwy widoczne na rys. 7.23 i 7.24). Wykryty profil powierzchni 
przełomu mo�na podda� analizie numerycznej, wyznaczaj�c np. jego 
długo��, wymiar fraktalny, wysoko�� oraz odległo�� nierówno�ci 
(szczytów), rozkład k�tów, promie� krzywizny itp. Wyznaczone 
warto�ci parametrów mo�na korelowa� z ró�nymi wielko�ciami 
charakteryzuj�cymi proces p�kania. Dodatkowo, analiza profilo-
metryczna umo�liwia ocen� struktury materiału w bez-po�rednim 
s�siedztwie powierzchni p�kni�cia. To z kolei umo�liwia wniosko-
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wanie na temat roli poszczególnych składników strukturalnych  
w procesie dekohezji (niszczenia) materiału.  

 

Rys. 7.23. Detekcja profilu p�kni�cia: a) obraz pocz�tkowy, b) binaryzacja,  
c) warstwa ochronna na obrazie etykietowanym oraz d) wykryty 

 profil przełomu. Szczegóły w tek�cie 

W zale�no�ci od lokalnej konfiguracji oraz rodzaju struktury profil 
przełomu mo�na wyznaczy� na ró�ne sposoby. Pierwszy przypadek 
ilustruje rys. 7.23: 

• Warstwa ochronna wykazuje czasem bardzo dobry kontrast 
z reszt� obrazu (rys. 7.23a). Mo�na j� wtedy wykry� za pomoc� 
prostej binaryzacji. 

• Obraz binarny (rys. 7.23b) zawiera warstw� ochronn� oraz ró�ne  
 

Jeszcze jeden 
przykład rozwi�-
zania podobnego 
problemu mo�na 
znale�� na ko�cu 
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Rys. 7.24. Detekcja profilu p�kni�cia: a) obraz pocz�tkowy, b) detekcja 
kraw�dzi, c) najwi�kszy obiekt oraz d) wykryty profil.  

Szczegóły w tek�cie 

elementy, pochodz�ce ze struktury materiału le��cego poni�ej 
warstwy. Dla dalszych rozwa�a� istotne s� dwie cechy 
omawianego obrazu: warstwa ochronna jest najwy�ej poło�onym 
obiektem, a jednocze�nie jest wyra�nie oddzielona od pozostałych 
elementów binarnego obrazu. 

• Taki obraz binarny mo�na zamieni� na posta� etykietowan� (ang. 
labelled). Obiekt, odpowiadaj�cy warstwie ochronnej b�dzie miał 
z powodów wymienionych powy�ej (lokalizacja u góry obrazu 
oraz brak styczno�ci z innymi obiektami) warto�� 1, co stanowi 
podstaw� do jego oddzielenia od reszty obrazu (rys. 7.23c). 
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• Cz��� obrazu le��ca poni�ej wykrytej w ten sposób warstwy to po 
prostu badany materiał wraz z ograniczaj�c� go od góry 
powierzchni� przełomu (rys. 7.23d). Dalsza analiza, czyli pomiary 
profilu, nie powinny nastr�cza� ju� �adnych wi�kszych trudno�ci. 

Nie zawsze warstwa jest tak łatwa do oddzielenia i detekcji. W takim 
przypadku mo�na u�y� zupełnie innej procedury, przykładowo: 

• Analizujemy obraz profilu pokazany na rys. 7.24a. Najbardziej 
naturalnym sposobem wykrycia profilu wydaje si� by� po prostu 
detekcja kraw�dzi. 

• Mo�na do tego celu u�y� jednego z wielu specjalizowanych 
filtrów lub u�y� filtru o matrycy zdefiniowanej przez operatora 
systemu analizy obrazu. W przypadku obrazu widocznego na rys. 
7.24b u�yto filtru Prewitta. Niestety, najlepiej widocznym 
elementem nie jest wcale profil przełomu, lecz granica pomi�dzy 
warstw�  ochronn� i �ywic�, w której zatopiono próbk�. 

• Je�eli obraz kraw�dzi poddamy binaryzacji, to otrzymamy cał� 
siatk� linii. Jest to wynikiem obecno�ci du�ej liczby drobnych 
obiektów w obrazie struktury przylegaj�cej do linii p�kni�cia. 
Najwi�kszym obiektem b�dzie z pewno�ci� ten, który od góry 
ogranicza wła�nie powierzchnia przełomu. Po jego wydzieleniu 
(na podstawie kryterium najwi�kszego pola powierzchni) oraz 
zalaniu otworów otrzymujemy obraz przedstawiony na rys. 7.24c. 

• Ostateczna detekcja materiału poni�ej linii profilu nie stanowi ju� 
problemu (rys. 7.24d). 

 
 
Obiekty o ró�nej teksturze 
 
Niniejszy rozdział zako�czy dyskusja na temat detekcji obiektów 
o ró�nej teksturze. Do�wiadczenia zwi�zane z przetwarzaniem 
ró�nych obrazów wskazuj�, �e faktycznie jest to z powodu małego 
zró�nicowania poszczególnych obiektów zagadnienie wyj�tkowo 
trudne do automatyzacji. Z tego samego powodu trudno jest 
obiektywnie oceni�, na ile zaproponowana metoda detekcji jest 
poprawna. Postanowiono zatem dla potrzeb niniejszych rozwa�a� 
wybra� testowy, symulowany obraz (rys. 7.25a), dla którego 
w przypadku bezbł�dnej detekcji powinno si� otrzyma� prostok�t 
o szeroko�ci równej połowie szeroko�ci obrazu (rys. 7.25b). Nie ma 
jednego, uniwersalnego sposobu detekcji obiektów o zró�nicowanej 
teksturze. W zale�no�ci od cech konkretnego obrazu mo�na u�ywa� 
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gólne obiekty 
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niemal wszystkich, opisanych do tej pory, metod detekcji. Cz�sto 
przydaj� si� te� inne sposoby, do tej pory nie wykorzystywane. Aby 
pokaza� bogactwo mo�liwych rozwi�za�, poni�ej zostanie 
zaprezentowanych kilka niezale�nych sposobów detekcji. Wszystkie 
jednak b�d� analizowały obraz z rys. 7.25a. 

 

Rys. 7.25. Symulowany obraz obiektów o odmiennej teksturze (a) oraz 
modelowy, idealny wynik detekcji (b) 

Przede wszystkim nale�y przypomnie�, �e tekstura oznacza w tym 
przypadku po prostu ró�ny sposób organizacji punktów w obr�bie 
danego obiektu, zwykle bez wyra�nego zró�nicowania poziomów 
szaro�ci pomi�dzy s�siednimi obiektami. Fakt ten powoduje, �e 
binaryzacja (rys. 7.26) nie nadaje si� do detekcji obiektów w obrazach 
steksturowanych.  

Zró�nicowane rozmieszczenie pikseli musi odbija� si� w postaci 
zró�nicowania pewnych parametrów geometrycznych lub 
analitycznych opisuj�cych poszczególne obszary. Cała sztuka polega 
zatem na odgadni�ciu, które to parametry b�d� czułe na dane zmiany 
w teksturze. Zadanie to jest o tyle trudne, �e pewne parametry mog� 
nie by� czułe na wyst�puj�ce w danym przypadku zró�nicowanie 
struktury. Obserwacja rys. 7.25a wskazuje, �e analizowane obszary 
ró�ni� si� (przynajmniej „na oko”) szybko�ci� zmian stopni szaro�ci.  

Je�li tak, to powinny te� ró�ni� si� warto�ci� wariancji w pewnym 
otoczeniu ka�dego piksela (rys. 7.27a). Binaryzacja obrazu odzwier-
ciedlaj�cego wariancj� w otoczeniu ka�dego z pikseli prowadzi do 
obrazu pokazanego na rys. 7.27b. Wystarczy teraz drobna filtracja 
koryguj�ca, aby otrzyma� poprawny ko�cowy wynik. 
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Rys. 7.26. Binaryzacja nie daje zadowalaj�cego wyniku 

 

 

Rys. 7.27. Wariancja warto�ci punktów w otoczeniu ka�dego piksela  
(a) oraz ten sam obraz po binaryzacji (b) 

Podobny efekt powinno da� zastosowanie filtru górnoprzepustowego, 
czyli wzmacniaj�cego szumy. Filtry takie omówiono w rozdziale II 
(por. rys.2.20). Binaryzacja obrazu po filtracji wyostrzaj�cej równie� 
przyczynia si� do do�� dobrego wyniku, który po niewielkiej korekcie 
prowadzi do poprawnego wykrycia obiektu pokazanego na rys. 7.25b. 
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Rys. 7.28. Filtracja górnoprzepustowa (a) oraz jej binarna posta� (b) 

Jeszcze innym rozwi�zaniem jest wykorzystanie metod korelacyjnych. 
W tym celu z obrazu testowego wybieramy niewielki fragment, który 
ma stanowi� wzorzec poszukiwanej tekstury. Zaznaczono go białym 
kwadratem na rys. 7.29a oraz pokazano w powi�kszeniu na rys. 7.29b.  

Mo�na teraz wyznacza� korelacj� wzorca i obrazu. Jako kryterium tej 
korelacji mo�na przyj�� ró�ne warto�ci. Jednym z najprostszych 
sposobów jest po prostu wyznaczenie sumy bezwzgl�dnych warto�ci 
ró�nic pomi�dzy poszczególnymi punktami wzorca i analizowanego 
obrazu. 

 

Rys. 7.29. Miejsce pobrania wzorca tekstury (biały kwadrat na rys. a) oraz 
powi�kszony wzorzec (b) 
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Rys. 7.30. Wynik analizy korelacji w postaci obrazu o ró�nych odcieniach 
szaro�ci (a) oraz obrazu binarnego (b) 

Prowadzi to do wyniku pokazanego na rys. 7.30a. Binaryzacja tego 
obrazu daje ostateczny wynik detekcji, przedstawiony na rys. 7.30b. 

Oceniaj�c wynik ostatniej zaproponowanej metody nale�y stwierdzi�, 
�e jego główn� wad� s� efekty brzegowe, widoczne w postaci białej 
obwódki wzdłu� brzegów obrazu. Bł�d ten wynika z metody oblicze�, 
która zakłada, �e brakuj�ce punkty (gdy wzorzec przecina brzeg 
obrazu) maj� warto�ci równe zeru. Bł�d ten mo�na łatwo wyelimi-
nowa� za pomoc� prostego triku. Obraz pocz�tkowy powi�kszamy  
 

 

Rys. 7.31. Dodanie otoczki punktów wokół obrazu (obszar na zewn�trz 
czarnej ramki w obrazie oznaczonym liter� a) powoduje, �e obszar bł�dnej 
detekcji pozostaje poza obszarem wła�ciwego obrazu (na zewn�trz białej 

ramki w obrazie oznaczonym liter� b) 

Przy metodach 
korelacyjnych 
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Rys. 7.32. Wykorzystanie analizy fourierowskiej do detekcji obiektów 
ró�ni�cych si� tekstur�: a) obraz wyj�ciowy, b) obraz transformaty Fouriera, 

c) usuni�cie składowych wolnozmiennych, d) odwrotna transformata 
Fouriera, e) detekcja lokalnych maksimów oraz d) binarny wynik detekcji 
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o pas punktów, którym przypisujemy warto�ci odpowiednio 
powi�kszonego obrazu pocz�tkowego (rys. 7.31a; mo�na wybra� 
ró�ne sposoby wyznaczania tych warto�ci). Nast�pnie obliczamy 
wynik korelacji ze wzorcem. Jak wida� na rys. 7.31b bł�dne wyniki 
detekcji trafiaj� na zewn�trz białej ramki odpowiadaj�cej obszarowi 
analizowanego obrazu (por. rys. 7.25a). W ten sposób, dzi�ki 
wspomnianemu trikowi, równie� metody korelacyjne pozwalaj� na 
uzyskanie do�� dobrego wyniku detekcji.  

Ostatnim, czwartym sposobem detekcji steksturowanego obrazu, który 
zostanie tutaj omówiony, jest wykorzystanie transformaty Fouriera 
(rys. 7.32). Obraz wyj�ciowy (rys. 7.32a) poddaje si� transformacji 
Fouriera (rys. 7.32b). �rodkowa cz��� tego obrazu odpowiada niskim 
cz�stotliwo�ciom widma fourierowskiego. Za pomoc� filtracji 
górnoprzepustowej mo�na usun�� składowe wolno zmieniaj�ce si�, co 
prowadzi do obrazu pokazanego na rys. 7.32c. Odwrotna transformata 
Fouriera generuje obraz podobny do wyj�ciowego, ale pozbawiony 
składowych o niskich cz�stotliwo�ciach. Ubocznym efektem tej 
filtracji jest osłabienie kontrastu obrazu (rys. 7.32d). 

Tak niski kontrast powoduje, �e nie mo�na jeszcze na tym etapie 
analizy wykona� binaryzacji. Jako pomocnicze przekształcenie mo�na 
wykorzysta� detekcj� lokalnych maksimów (top-hat), co pozwala 
uzyska� obraz przedstawiony na rys. 7.32e. Binaryzacja tego obrazu 
daje bardzo dobry wynik (rys. 7.32f). Wystarczy bowiem w obrazie 
binarnym zala� otwory i otrzyma si� figur� blisk� ideałowi, 
pokazanemu na rys. 7.25b. 

Przedstawione cztery, zdecydowanie odmienne, algorytmy detekcji 
obiektów o zró�nicowanej teksturze dowodz�, �e nawet w tak 
trudnym przypadku metody analizy obrazu pozwalaj� na automaty-
zacj� procesu wykrywania obiektów. Potwierdza si� równie� zasada, 
�e to samo zagadnienie mo�na zwykle rozwi�za� na kilka 
niezale�nych sposobów. 

 



Rozdział VIII 

Kolory, trzy wymiary i ruch 
 
 
 

Róbmy swoje. 
Mo�e to co� da. Kto wie? 

Wojciech Młynarski 
 
 

Analiza obrazów kolorowych 
 
Wi�kszo�� z nas reaguje nie tylko na �wiatło, ale równie� rozró�nia 
kolory. Dlatego warto nieco czasu po�wi�ci� zagadnieniom analizy 
obrazów kolorowych. Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia w histo-
ri� (rys. 8.1).  

Pierwsze komercyjne analizatory obrazu przetwarzały wył�cznie 
obrazy binarne. Takim analizatorem był na przykład QMS firmy 
 

 

Rys. 8.1. Trzy wersje tego samego obrazu (od lewej): binarna, szara i kolorowa. 
 W tym miejscu wersja szara i kolorowa wygl�daj� identycznie. Rysunek  

w wersji kolorowej jest wydrukowany na wklejce 
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Bausch & Lomb, który wprowadzono na rynek w 1968 r., czy te� 
produkowany przez Cambridge Instruments analizator Quantimet. 
Bardzo nowatorskim rozwi�zaniem był analizator TAS (Texture 
Analysis System), produkowany od 1974 r. przez firm� Leitz. TAS był 
pierwszym analizatorem wyposa�onym w operacje morfologii 
matematycznej; ciekawostk� stanowiła te� heksagonalna siatka 
pikseli, która ułatwiała programowanie przekształce� morfolo-
gicznych (operator nie miał omawianych w rozdziale II problemów  
z ustaleniem liczby najbli�szych s�siadów). 

W miar� rozwoju technologii – zwi�kszania mocy obliczeniowej 
procesorów oraz tanienia pami�ci pojawiła si� mo�liwo�� analizy 
obrazów wieloodcieniowych, czyli szarych. W skali szaro�ci praco-
wały analizatory wprowadzone na rynek w latach 70 XX w. Nast�pna 
dekada została ju� zdominowana przez urz�dzenia pozwalaj�ce 
analizowa� obrazy kolorowe, np. takie jak: Quantimet 970, 
Morphopericolor czy te� Ibas 2000. Obrazy kolorowe mo�e te� 
analizowa� znakomita wi�kszo�� współczesnych analizatorów,  
a wła�ciwie programów do analizy obrazu. Czy jednak jest to 
rzeczywi�cie potrzebne? Sprawd�my zatem, do czego mo�na 
wykorzysta� poszczególne grupy obrazów.  

• Obrazy binarne s� u�ywane przez programy do rozpoznawania 
pisma (OCR – Optical character Recognition), pełni� funkcj� 
obrazów po�rednich i pomocniczych w wielu zło�onych opera-
cjach analizy obrazu, s� najcz�stszym procesem operacji 
logicznych oraz podstaw� wi�kszo�ci operacji zliczania lub 
mierzenia w komputerowej analizie obrazu. 

• Obrazy monochromatyczne (szare) powstaj� w wyniku działania 
wielu współczesnych urz�dze�: mikroskopów elektronowych 
skaningowych (SEM) i transmisyjnych (TEM), aparatów 
rentgenowskich, tomografów komputerowych (TK lub CT), 
rezonansu magnetycznego (NMR), ultrasonografów (USG) i echo-
kardiografów. S� te� wykorzystywane przez systemy monitoringu, 
a to dzi�ki lepszej czuło�ci kamer monochromatycznych i mniej-
szej obj�to�ci zapisu. Obrazy monochromatyczne stanowi� te� 
wi�kszo�� rejestrowanych przez mikroskopy optyczne obserwacji 
metalograficznych.  

• Obrazy kolorowe dominuj� w przypadku mikroskopii optycznej 
dla potrzeb biologii, medycyny i geologii. Od pewnego czasu 
rozwija si� te� kolorowa metalografia. Znacznie czytelniejsze s� 
kolorowe wersje obrazów zarejestrowanych z u�yciem specjalnych 
technik mikroskopowych, jak: kontrastu Nomarskiego, czy 
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polaryzacji. W kolorach zapisuje si� te� zdj�cia satelitarne i obrazy 
rejestrowane przez miliony fotoamatorów na całym �wiecie. 

Jak wida� z powy�szego zestawienia, w wi�kszo�ci przypadków nie 
ma potrzeby analizowania obrazów kolorowych, gdy� rozliczne 
urz�dzenia techniczne generuj� obrazy monochromatyczne. Równo-
cze�nie jednak w niektórych dziedzinach �ycia obrazy kolorowe 
stanowi� podstawowe �ródło informacji i dlatego omówimy je nieco 
dokładniej. 

Ludzkie oko ma cztery rodzaje receptorów: jeden jest czuły tylko na 
nat��enie �wiatła, za� pozostałe s� uczulone na trzy barwy: czerwon� 
(Red), zielon� (Green) i niebiesk� (Blue). Wszystkie inne kolory 
powstaj� w naszym mózgu na podstawie zło�enia tych trzech 
składowych. Odkrycie tego zjawiska umo�liwiło powstanie modelu 
kolorów RGB, produkcj� kolorowych filmów i konstrukcj� 
kolorowych skanerów, aparatów cyfrowych, kamer video, czy te� 
monitorów telewizyjnych oraz komputerowych. Model kolorów RGB 
(rys. 8.2) nazywany jest równie� modelem addytywnym, gdy� 
poszczególne barwy powstaj� przez dodawanie składowych RGB.  
I tak, dodanie składowej czerwonej i zielonej daje nam kolor �ółty, 
suma wszystkich składowych – kolor biały. 

Z modelem RGB jest jednak pewien kłopot – dobrze opisuje on 
sposób reagowania naszego wzroku, ale nie odpowiada naszemu 
do�wiadczeniu. Wi�kszo�� kolorów widzimy bowiem dzi�ki odbiciu 
�wiatła padaj�cego na dany przedmiot, a tak� sytuacj� lepiej opisuje 
model CMY (rys. 8.2), którego podstawowe barwy to: niebiesko-
zielona (Cyan), purpurowa (Magenta) oraz �ółta (Yellow). Model ten 
nazywamy subtraktywnym, gdy� poszczególne kolory powstaj� 
poprzez odejmowanie składowych wyj�ciowego, białego �wiatła. 
Model CMY do�� dobrze pasuje do naszych do�wiadcze�: je�li 
odejmiemy ze �wiatła białego wszystkie składowe oprócz purpurowej 
i �ółtej to uzyskujemy kolor czerwony, ujmuj�c nieco składowej 
purpurowej otrzymamy kolor pomara�czowy, itd. Je�li w modelu 
CMY mamy nadmiar �ółtego, to trzeba po prostu osłabi� składow� 
�ółt�. Ten sam problem w modelu RGB rozwi�zuje si� poprzez 
wzmocnienie składowej niebieskiej i trudno to sobie wyobrazi�.  

Podsumowuj�c – model CMY odpowiada naszym do�wiadczeniom  
z mieszaniem farb i dlatego jest stosowany np. w poligrafii  
i drukarkach atramentowych. Niestety, barwniki nigdy nie s� 
idealnymi filtrami (np. czerwona farba nie odbija jedynie składowej 
czerwonej), poza tym nasze wra�enia barwne s� ró�ne w zale�no�ci 
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Rys. 8.2. Dwa modele kolorów: RGB i CMY. Szczegóły w tek�cie.  
Kolorowa wersja jest wydrukowana na wklejce 

od podło�a i wyko�czenia powierzchni. Zadrukowanie papieru trzema 
kolorami CMY nie daje spodziewanej czerni, a jedynie ciemno-
brunatn� plam�. Dlatego w poligrafii stosuje si� druk czterokolorowy, 
dodaj�c składow� czarn� (blacK). W ten sposób powstał model barw 
CMYK. Pokrycie zadrukowanej powierzchni błyszcz�c� foli� 
sprawia, �e kolory wydaj� si� �ywsze, za� cały wydruk sprawia 
wra�enie ostrzejszego. Zjawisko to wykorzystuje si� np. przy druku 
widokówek i okładek ksi��ek. Chc�c uzyska� podobny efekt bez 
u�ycia folii trzeba zmieni� proporcje poszczególnych składowych.  
W pogl�dowy sposób niektóre problemy z doborem składowych  
w modelu CMYK ilustruje rys. 8.3. W profesjonalnych programach 
przetwarzaj�cych obrazy dla potrzeb poligrafii mo�na ustala� stopie� 
zamiany szaro�ci generowanej przez kolory CMY szaro�ci� tworzon� 
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za pomoc� czarnej farby. Odpowiedni wska�nik nazywa si� GCR 
(Gray Component Replacement). 

 

 

Rys. 8.3. Tworzenie szaro�ci za pomoc� czterech farb w modelu CMYK. 
Kolorowa wersja tego rysunku znajduje si� na wklejce 

Jak wida� na rys. 8.3 ten sam (w przybli�eniu) odcie� szaro�ci mo�na 
uzyska� na kilka sposobów: 

• drukuj�c delikatnie wszystkie cztery kolory (rys. 8.3a), 

• drukuj�c nieco mocniej trzy kolory (bez czerni – rys. 8.3b) lub 
wreszcie, 

• drukuj�c jedynie czarn� składow� (rys. 8.3c). 

Niniejsze opracowanie nie jest po�wi�cone poligrafii, zatem 
zagadnienia zwi�zane z kolorowym drukiem nie b�d� szerzej 
rozwijane. Z powy�szego przykładu płynie jednak bardzo istotny 
wniosek: przej�cie z modelu RGB na CMY i CMYK nie jest 
jednoznacznie zdefiniowane, gdy� zale�y od takich czynników, jak 
rodzaj podło�a i wyko�czenie powierzchni (inne czynniki istotne dla 
poligrafii pominiemy). Dlatego analiz� obrazu nale�y prowadzi� na 
obrazach zapisanych w standardzie RGB. 

Istot� analizy obrazów kolorowych mo�na łatwo zrozumie� 
wykorzystuj�c rys. 8.4. Zgodnie z modelem RGB obraz kolorowy 
(lewy górny róg rys. 8.4) stanowi zło�enie trzech obrazów 
monochromatycznych: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Obrazy 
te pokazano w �rodkowym wierszu rys. 8.4. Skoro składowe te s� 
obrazami monochromatycznymi, to bez �adnej utraty zawartej w nich 
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informacji mo�na je traktowa� jako obrazy szare (dolny wiersz  
rys. 8.4). W ten sposób dochodzimy do bardzo wa�nego wniosku: 
analiza obrazów kolorowych mo�e by� prowadzona tymi samymi 
metodami, co analiza obrazów szarych. 

Powy�sze stwierdzenie stanowi pewne uproszczenie, cho� nie jest ono 
wielkie. Faktycznie, poszczególne składowe mog� by� przetwarzane 
za pomoc� filtrów i przekształce� u�ywanych w przypadku obrazów 
szarych. Nie jest jednak wcale powiedziane, �e ka�da ze składowych 
musi by� przetwarzana identycznie. I to wła�nie powoduje, �e analiza 
obrazów kolorowych wcale nie jest zaj�ciem banalnym i łatwym. 
Oczywi�cie, system analizy obrazu musi jeszcze mie� wbudowane 
procedury do rozkładania obrazu kolorowego na składowe oraz 
budowania obrazu kolorowego z szarych składowych.  

Wydrukowana w odcieniach szaro�ci wersja rys. 8.4 pozwala na 
jeszcze jedn� interesuj�c� obserwacj� – składowe RGB wygl�daj� 
inaczej ni� ich odpowiedniki w odcieniach szaro�ci (czyli chodzi tutaj 
o ró�nice pomi�dzy �rodkowym i dolnym wierszem obrazów 
widocznych na rys. 8.4). Mo�na to łatwo zrozumie�, je�li rozwa�y si�, 
w jaki sposób powstaje obraz szary (prawy górny róg rys. 8.4). Otó� 
obraz szary stanowi po prostu �redni� arytmetyczn� z trzech 
składowych RGB. Nic zatem dziwnego, �e w druku w odcieniach 
szaro�ci obraz kolorowy i szary wygl�daj� identycznie (por. rys. 8.1). 
Chc�c pokaza� np. składow� R w wersji kolorowej musimy stworzy� 
obraz kolorowy, składaj�cy si� z nast�puj�cych elementów: składowej 
R (co jest oczywiste) oraz identycznych składowych G i B, b�d�cych 
po prostu czarnymi obrazami (bo warto�ci składowych B i B s� w tym 
przypadku z definicji równe zeru). Daje to dobr� wizualizacj� 
poszczególnych składowych, co mo�na sprawdzi� na kolorowej wersji 
obrazu, zamieszczonej na wklejce. Je�li tak powstałe obrazy kolorowe 
zostan� zamienione na szare, to musz� wygl�da� inaczej, ni� 
pojedyncza składowa. Powy�szy przykład jest bardzo pouczaj�cy, 
gdy� pokazuje dobitnie, jak łatwo mo�na si� pomyli� przy 
rozpatrywaniu nawet pozornie bardzo elementarnych zagadnie� 
analizy obrazów kolorowych. 

Wreszcie ostatni, istotny wniosek płyn�cy z obserwacji rys. 8.4. 
Gdyby�my chcieli automatycznie zamieni� z powrotem obraz szary na 
kolorowy, to b�dzie on składał si� z trzech identycznych składowych, 
to�samych z przetwarzanym obrazem szarym. Tymczasem składowe 
oryginalnego kolorowego obrazu s� w sposób oczywisty ró�ne od 
obrazu szarego (por. rys. 8.4). Mo�na w sposób sztuczny dokona� 
zmian w składowych tworzonego obrazu, jednak przekształcenie takie 
nie jest jednoznaczne. Ka�da ze składowych tworzonego obrazu RGB  
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Rys. 8.4. Kolorowy obraz drzewa (lewy górny róg), jego szary odpowiednik (prawy górny 
róg) oraz składowe RGB obrazu. Szczegóły w tek�cie. Kolorowa wersja jest wydrukowana 

na wklejce 
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mo�e mie� ró�ne  warto�ci i jedynym warunkiem, który je wi��e jest 
równo�� �redniej arytmetycznej odpowiednich warto�ci pikseli 
powstaj�cych składowych z warto�ci� odpowiedniego piksela obrazu 
szarego. By nie przedłu�a� tych rozwa�a�, które staj� si� zapewne 
nu��ce i niezrozumiałe, mo�na zamkn�� je nast�puj�cym wnioskiem: 
na podstawie obrazu szarego nie da si� jednoznacznie odtworzy� 
obrazu kolorowego.  

W rozdziale IX podano dwa przykłady, które wykorzystuj� do analizy 
zawart� w wyj�ciowym obrazie informacj� o kolorach. Nie 
wyczerpuj� one, oczywi�cie, zagadnie� analizy obrazów kolorowych, 
ale wskazuj� kierunki poszukiwa� przy próbach samodzielnego 
rozwi�zywania problemów analizy obrazów kolorowych. Trzeba przy 
tym pami�ta�, �e analiza obrazów kolorowych (w istocie znacznie 
bardziej zło�ona ni� analiza obrazów szarych) jest niezb�dna dopiero 
wtedy, gdy obraz szary nie wnosi odpowiedniej informacji, 
pozwalaj�cej na detekcj� interesuj�cych badacza obiektów. W jednym 
z przykładów, zamieszczonych w rozdziale IX, pokazano, �e bardzo 
zbli�one wyniki mo�na otrzyma� analizuj�c zarówno obraz kolorowy, 
jak i szary. 

Na zako�czenie krótkiego wprowadzenia do analizy obrazów 
kolorowych warto wspomnie� o jeszcze jednym, do�� popularnym 
modelu barw, w którym wyst�puj� trzy składowe nazywane barw�, 
nasyceniem i jasno�ci� lub intensywno�ci�. Model ten nazywa si� HSI  
(Hue, Saturation, Intensity) lub HSL (Hue, Saturation, Lightness). 
Przej�cie z modelu RGB na HIS jest, w odró�nieniu od konwersji na 
model CMY, jednoznacznie opisane: 

I = (R+G+B) / 3 
 
Je�eli I = 0 to H = S = 0, w przeciwnym wypadku 
 
S = 1 - min(R,G,B)/I = 1 - min(R,G,B)/(R+G+B) 
 
Je�eli S = 0 to H = 0 w przeciwnym wypadku 
 
H = ACos[ 0.5 * ((R-G)+(R-B)) / Sqrt((R-G)² + (R-B)(G-B))] 
 

Interpretacja fizyczna poszczególnych składowych jest do�� łatwa: 
intensywno�� to po prostu obraz szary (�rednia arytmetyczna składo-
wych RGB), nasycenie wskazuje o tym, jak du�o �wiatła zostało u�yte 
do budowy danego piksela, natomiast barwa mówi, jaki kolor stanowi 
podstawow� składow� danego piksela. Je�eli dany kolor jest nasy- 
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Rys. 8.5. Wpływ barwy i nasycenia na odbierane przez nas wra�enia kolorystyczne. 
Szczegóły w tek�cie. Kolorowa wersja jest wydrukowana na wklejce 

cony, oznacza to jak gdyby malowanie czystym kolorem, natomiast 
zmniejszanie nasycenia uzyskujemy dodaj�c czarnej farby. Z kolei 
barwa to po prostu nasycone kolory t�czy. Zmiany barwy i nasycenia 
ilustruje pogl�dowo rys. 8.5. 

Model HSI ma jedn� wielka wad� i jedn� wielk� zalet�. Wad� jest to, 
�e trudno jest dobrze pokaza� składow� H (barwa), gdy� jest ona te� 
obrazem szarym. Zalet� jest natomiast to, �e model ten pozwala na 
opis kolorów w sposób zbli�ony do tego, jakiego u�ywamy na co 
dzie�. Np. kolor jasnoró�owy mo�e by� interpretowany nast�puj�co: 
H (barwa) – czerwona, S (nasycenie) – �rednie, I (intensywno��) – 
wysoka. Podobnie jest w przypadku innych kolorów. Model HSI jest 
bardzo skutecznym narz�dziem do rozwi�zywania problemów typu 
„znajd� wszystkie �ółte obiekty”. Jak ilustruje to drugi z przykładów 
zamieszczonych w rozdziale IX rozwi�zanie tak postawionego 
problemu za pomoc� składowych RGB bywa niemo�liwe, natomiast 
mo�e by� skutecznie dokonane z u�yciem modelu HSI. 
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Obrazy 3-D 
 
Rozwojowi techniki towarzyszy wzrost zapotrzebowania na coraz to 
bardziej wyrafinowane, wykorzystuj�ce najnowsze zdobycze nauki, 
metody bada� struktury materiałów i zło�onych obiektów 
przestrzennych. Stawia si� przed nimi du�e wymagania – maj� by� 
wykonywane szybko i zapewnia� wysok� dokładno�� ko�cowych 
wyników. Jednocze�nie ich prowadzenie nie mo�e doprowadza� 
zlecaj�cego badania do pewnej ruiny finansowej. Cz�sto te� wymaga 
si�, aby wykonanie bada� nie zniszczyło, ani nawet  nie uszkodziło 
analizowanego obiektu. Dzieje si� tak na przykład wtedy, gdy badamy 
bezcenne okazy muzealne lub gdy od wyników analiz zale�y 
dopuszczenie danego elementu do eksploatacji. To samo ograniczenie 
dotyczy oceny funkcji i budowy �ywych organizmów, w tym w szcze-
gólno�ci diagnostyki medycznej.  

Nast�pnym wymaganiem w stosunku do metod bada�, które zyskuje 
coraz bardziej na znaczeniu, jest zdolno�� do odtwarzania 
przestrzennej struktury badanego obiektu. Od niepami�tnych czasów 
u�ywa si� tutaj najbardziej naturalnej metody, któr� stanowi� po 
prostu ogl�dziny zewn�trzne. W przypadku niewielkich gabarytów 
obiektu poznaniu jego budowy słu�y obracanie, a przy obiektach  
o du�ych gabarytach – ogl�danie ich z ró�nych stron. Czasami jest to 
bardzo trudne. Na przykład, aby ogl�dn�� drug� stron� Ksi��yca 
konieczne jest u�ycie statku kosmicznego.  

Istotny rozwój omawianych metod bada� nast�pił w wyniku 
zastosowania fotograficznych metod zapisu obrazu. Stało si� wtedy 
mo�liwe przeprowadzanie pewnych pomiarów bezpo�rednio na 
fotografiach. Nast�pnym krokiem była próba na�ladowania bardzo 
wa�nej cechy naszego zmysłu wzroku, któr� jest zdolno�� do 
widzenia przestrzennego. Okazuje si�, �e mo�na wzgl�dnie łatwo od-
tworzy� trójwymiarow�, przestrzenn� charakterystyk� geometryczn� 
obiektu na podstawie zdj�� wykonanych pod ró�nymi k�tami. Ide� 
mo�liwo�ci oceny ró�nicy wysoko�ci dwóch punktów na podstawie 
porównania ich odległo�ci na dwóch rzutach (obrazach) pokazano na 
rys. 8.6. Opracowano cały system prowadzenia oraz analizy tego typu 
pomiarów, nazywany fotogrametri�. Niestety, analiza fotogra-
metryczna była zawsze bardzo �mudna i czasochłonna, dlatego 
wykorzystywano j� do szczególnie odpowiedzialnych zada�. 
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Rys. 8.6. Przykład mo�liwo�ci oceny wysoko�ci na podstawie pomiarów 
odległo�ci wykonanych pod ró�nymi k�tami 

Spektakularnym przykładem jej zastosowania była dokumentacja 
zespołu �wi�ty� w Abu Simbel, znajduj�cego si� w s�siedztwie 
budowanej pod koniec lat sze��dziesi�tych ubiegłego wieku tamy  
w Asuanie. Wykuta w skale �wi�tynia została poci�ta na kawałki,  
a nast�pnie odbudowana w innym, bezpieczniejszym miejscu. Dzi�ki 
pomiarom fotogrametrycznym mo�liwe było precyzyjne jej 
odtworzenie.  

Wdzi�cznym narz�dziem do obserwacji powierzchni o rozbudowanej 
strukturze przestrzennej jest skaningowy mikroskop elektronowy. 
�ródłem bł�dów jest fakt zmiany kontrastu obrazów, powstaj�cych  
w wyniku obracania stolika. W pewnym uproszczeniu przypomina to 
prób� tworzenia obrazu stereoskopowego na podstawie pary zdj�� 
wykonanych w słoneczny dzie� w odst�pie kilku godzin. Ruch sło�ca 
powoduje zmian� rozkładu �wiateł i cieni, co znakomicie utrudnia 
analiz�. 

Obecnie, dzi�ki rozwojowi technik komputerowych, analizy 
fotogrametryczne zostały zautomatyzowane. Wykorzystuje si� je 
powszechnie np. do automatycznego kre�lenia map. W materiało-
znawstwie techniki zbli�one do fotogrametrycznych stosuje si� do 
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odtwarzania trójwymiarowego obrazu powierzchni badanych próbek. 
Jeszcze inne mo�liwo�ci stwarza technika mikroskopii sił atomowych, 
która rejestruje zmiany sił oddziałuj�cych na miniaturowe ostrze, 
przemieszczaj�ce si� w s�siedztwie badanej powierzchni.  

W ostatnich latach du�� popularno�� zdobyły mikroskopy konfokalne. 
Wykorzystuj� one monochromatyczne �wiatło laserowe, które mo�e 
zosta� zogniskowane w jednej płaszczy�nie, tworz�c jak gdyby 
optyczny przekrój badanej próbki. Po zapisaniu w pami�ci komputera 
całej serii takich zdj�� nast�puje ich obróbka i wyznaczenie 
przestrzennego obrazu. Mikroskopy konfokalne s� jednak bardzo 
drogie i stanowi� wci�� du�� rzadko��. Poza tym posiadaj� liczne 
ograniczenia – pozwalaj� na badanie jedynie tych obiektów, które s� 
przezroczyste dla �wiatła i daj� bardzo du�e bł�dy oszacowania 
odległo�ci w kierunku równoległym do padaj�cej wi�zki. 

Jak wida�, opracowano ju� szereg narz�dzi, pozwalaj�cych na badanie 
przestrzennej budowy ró�nych obiektów. Wszystkie one maj� jednak 
jedn�, podstawow� wad� – pozwalaj� na ocen� przede wszystkim 
zewn�trznej powierzchni, ograniczaj�cej dany przedmiot. Tymczasem 
cz�sto potrzebujemy bada� wewn�trzn� struktur� ró�nych obiektów.  

Najprostszym sposobem takiego badania jest wykonanie przekroju. 
Mo�e to by� płaszczyzna otrzymana przez ci�cie i nast�pne 
wygładzanie otrzymanego przekroju, prowadz�ce do gładkiej po-
wierzchni, na której widoczne s� ró�ne detale wewn�trznej budowy. 
Taki sposób post�powania jest typowy dla metalografii (rys. 8.7).  

Mo�na równie� otrzymywa� przekroje poprzez łamanie badanej 
próbki, co wykorzystuje si� np. przy badaniu struktury niektórych 
tworzyw sztucznych (rys. 8.8). Podobnie, przekrojami s� preparaty 
histologiczne, u�ywane w medycynie. 

Przekroje pokazane na rys. 8.7 i 8.8 mo�na wykorzysta� do 
wyznaczania ró�nych charakterystyk struktury materiału oraz tkanek. 
Zagadnienia te stanowi� istot� poprzednich rozdziałów niniejszej 
ksi��ki, a w szczególno�ci rozdziału I i III. Istotn� wad� wykonywania 
przekrojów jest niszcz�cy charakter tych bada�. Nie nadaj� si� zatem 
do oceny �ywych organizmów, przedmiotów zabytkowych, których  
z oczywistych wzgl�dów nie chcemy zniszczy�, ani do bada� 
kontrolnych, po których obiekt musi zachowa� pełni� swoich 
własno�ci u�ytkowych. Dysponujemy jednak narz�dziami, które 
pozwalaj� wnikn�� do wn�trza badanego organizmu lub materiału bez 
naruszania jego struktury. Najcz��ciej posługujemy si� tu dwoma 
zjawiskami: falami ultrad�wi�kowymi oraz promieniowaniem rentge- 
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Rys. 8.7. Przekrój wydzielenia grafitu w �eliwie sferoidalnym, obserwowany 
w �wietle spolaryzowanym, w technice ciemnego pola. Widoczna 

niejednorodna budowa wydzielenia 

 

 

Rys. 8.8. Przełom pianki PCV, obserwowany za pomoc� mikroskopu 
skaningowego. Obraz mo�e by� wykorzystany do badania  

rozkładu wielko�ci i kształtu porów w piance 



 

 

 

 

 

 

 

Kolory, trzy wymiary i ruch 328

nowskim. W przypadku �ywych organizmów coraz cz��ciej 
wykorzystuje si� zjawisko rezonansu magnetycznego. 

Badania ultrad�wi�kowe, prowadzone przy u�yciu tzw. defektosko-
pów, słu�� wykrywaniu wewn�trznych wad i p�kni��. Wykorzystuje 
si� tutaj zjawisko odbicia fali ultrad�wi�kowej, generowanej przez 
defektoskop, od powierzchni stanowi�cych granice wewn�trznych 
nieci�gło�ci materiału. Interpretacja wyników tych bada� jest do�� 
trudna, gdy� nie dostajemy obrazu badanej struktury, co udaje si�  
w przypadku bada� ultrasonograficznych stosowanych w diagnostyce 
medycznej. Istotn� zalet� defektoskopii ultrad�wi�kowej jest 
mo�liwo�� wykonywania pomiarów praktycznie w dowolnym 
miejscu, bez specjalnego przygotowania badanego elementu, jak 
równie� brak negatywnego wpływu badania na wykonuj�cego je 
człowieka, co zwalnia z konieczno�ci specjalnego zabezpieczania 
miejsca pracy (rys. 8.9).  

Analogicznym badaniem medycznym jest ultrasonografia, w której za 
pomoc� fal ultrad�wi�kowych mo�na uzyska� obrazy wielu narz�dów 
ludzkiego ciała. Ultrad�wi�ki s� falami spr��ystymi o cz�stotliwo-
�ciach wi�kszych od 20 kHz, przy czym w medycynie wykorzystuje 
si� zakres od 1,5 do 10 MHz. Ultrad�wi�ki umo�liwiaj� wizualizacj� 
granicznych powierzchni narz�dów i tkanek mi�kkich bez u�ycia 
�rodków kontrastuj�cych, okre�lenie wymiarów i gł�boko�ci ich 
poło�enia, wyznaczenie powierzchni ich przekrojów, ogl�danie 
narz�dów w ruchu, a ponadto uzyskanie informacji o przepływaj�cej 
krwi. Specjalizowane ultrasonografy, przeznaczone do badania serca, 
nazywane s� echokardiografami. 
Ultrad�wi�ki, w przeciwie�stwie do fal elektromagnetycznych, 
wymagaj� do rozprzestrzeniania si� elastycznego o�rodka, który mo�e 
by� deformowany. S� zaburzeniem mechanicznym, rozchodz�cym si� 
ruchem falowym i mo�na je rozpatrywa� jako fal� ci�nienia lub 
przemieszczenia cz�steczek o�rodka, oscyluj�cych wokół ich 
poło�enia równowagi. Zaburzenie to polega na przemieszczaniu 
spr��ystych deformacji danego o�rodka. Wraz z przekazywaniem 
ruchu drgaj�cego nast�puje przekazywanie energii. W tkankach 
mi�kkich ultrad�wi�ki rozchodz� si� w postaci fal spr��ystych 
podłu�nych ze �redni� pr�dko�ci� 1540 m/s [50]. Pr�dko�� v fali 
d�wi�kowej jest zale�na od g�sto�ci tkanki 	 oraz jej spr��ysto�ci 
obj�to�ciowej (modułu �ci�liwo�ci �rodowiskowej) E:  
 

ρ
=

E
v        

 

Cz��� omawia-
nych tu zagad-
nie� dotyczy 
akwizycji obra-
zów, a wi�c te-
matyki rozdziału 
V. Uznali�my 
jednak, �e ko-
rzystniej b�dzie 
omówi� je wspól-
nie z pewnymi 
elementami ana-
lizy obrazów 
trójwymiarowych 
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Rys. 8.8. Poszukiwanie wewn�trznych wad elementu za pomoc�  
bada� ultrad�wi�kowych 

Poniewa� pr�dko�� propagacji fali d�wi�kowej jest zmienna  
i charakterystyczna dla danego o�rodka (tkanki), to przy przej�ciu  
z jednego o�rodka do drugiego zmienia si� tylko długo�� fali, gdy� 
cz�stotliwo�� jest okre�lona przez �ródło i nie ulega przy tym zmianie. 
Długo�� fali 
 oraz  cz�stotliwo�� f zwi�zane s� z pr�dko�ci� 
rozchodzenia v nast�puj�cym wzorem: 
 

v = � f       
 
Z propagacj� płaskiej fali ultrad�wi�kowej wi��e si� poj�cie 
oporno�ci wła�ciwej, zwanej te� impedancj� akustyczn�: 
  

Z= �v       
 
Parametr ten, maj�c ró�n� warto�� dla ró�nych tkanek, decyduje 
podczas tworzenia obrazu ultrasonograficznego o tzw. echoge-
niczno�ci narz�dów i tkanek, czyli ich zdolno�ci do tworzenia 
kontrastowego obrazu. 
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Drugim, istotnym parametrem decyduj�cym o zasi�gu wi�zki 
ultrad�wi�kowej jest jej nat��enie, czyli ilo�� energii przypadaj�cej na 
jednostkow� powierzchni� prostopadł� do kierunku rozchodzenia si� 
fali przenoszonej przez fal� w ci�gu sekundy. Warto�� t� reguluje si�, 
zmieniaj�c napi�cie zasilania przetwornika, który nadaje i odbiera 
impulsy ultrad�wi�kowe.  

Wi�kszo�� stosowanych metod diagnostycznego obrazowania za 
pomoc� ultrad�wi�ków oparta jest na technice impulsowo-echowej. 
Badania takie wykonuje si� za pomoc� aparatów ultrasono-
graficznych, które pozwalaj� na uzyskiwanie obrazów USG w czasie 
rzeczywistym, czyli zgodnie z ruchomo�ci� danego narz�du. 

Drugim, cz�sto wykorzystywanym w kontroli jako�ci badaniem jest 
prze�wietlanie promieniowaniem rentgenowskim. Trudno�� tego 
badania polega przede wszystkim na szkodliwo�ci promieniowania 
rentgenowskiego. Jakby tego było mało, w celu prze�wietlenia 
elementów metalowych trzeba u�y� wielokrotnie silniejszych wi�zek, 
ni� w przypadku diagnostyki medycznej. Z tego powodu miejsce 
badania musi mie� szczególnie starannie wykonane osłony, 
zabezpieczaj�ce obsług�. 

Badania rentgenowskie daj� nam obrazy, stanowi�ce rzuty badanego 
obiektu, który jest przezroczysty dla u�ytego promieniowania. 
Interpretacja takich obrazów te� nie jest łatwa, o czym �wiadcz� 
chocia�by pomyłki podczas dokonywanej w ten sposób kontroli 
baga�u na lotniskach, czy (nie zawsze udokumentowane) niepotrzebne 
operacje na zdrowych pacjentach. 

W powy�szym zestawieniu wci�� brakuje jednak metody, która 
pozwalałaby na prowadzenie nieniszcz�cych bada� oraz otrzymy-
wanie w pełni trójwymiarowej informacji. Stało si� to mo�liwe 
dopiero po wprowadzeniu metod tomografii komputerowej, o której 
niemal wszyscy słyszeli jako o narz�dziu diagnostyki medycznej. 
Buduje si� równie� małe tomografy, nazywane niekiedy skanerami 
rentgenowskimi, które pozwalaj� na badanie materiałów (rys. 8.9). 

Systemy takie składaj� si� z  nast�puj�cych elementów: 

– komputera wyposa�onego w wydajny procesor, pozwalaj�cy na 
przetwarzanie bardzo du�ych strumieni danych, 

– urz�dzenia b�d�cego �ródłem promieni rentgenowskich, poł�czo-
nego z precyzyjnym układem mechanicznym, umo�liwiaj�cym 
jego przemieszczanie, 

– detektorów promieniowania rentgenowskiego,  

– specjalistycznego oprogramowania.  
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Rys. 8.9. Skaner rentgenowski firmy SkyScan 

Skanery maj� ró�ne przeznaczenie i mog� by� wyposa�ane w lampy 
rentgenowskie o du�ej mocy, pozwalaj�ce na prze�wietlanie 
materiałów silnie go pochłaniaj�cych  lub w lampy znacznie słabsze, 
umo�liwiaj�ce nawet badanie �ywych organizmów. W zale�no�ci od 
rodzaju lampy i gabarytów przestrzeni badawczej uzyskuje si� ró�ne 
rozdzielczo�ci wynikowych obrazów, które mog� dochodzi� nawet do 
2 mikrometrów. W tym przypadku jednak gabaryty analizowanej 
próbki nie mog� przekroczy� 2-3 milimetrów. Ogromna ilo�� 
przetwarzanych danych sprawia, �e czas badania pojedynczej próbki 
jest do�� długi. Na przykład wykonanie ok. 120 przekrojów badanego 
materiału, z których ka�dy jest obrazem o rozmiarach 1024x1024 
punkty, zajmuje ok. 2 godziny.  

W medycynie analogiczne badania daj� przekroje ciała 
diagnozowanego pacjenta (rys. 8.10). Do u�ywanych do tej pory 
dwóch metod: tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycz-
nego (obydwie metody maj� kilka odmian) doszła ostatnio ultrasono-
grafia trójwymiarowa. Jednym z najciekawszych rozwi�za� w dzie-
dzinie ultrasonografii 3D wydaje si� by� głowica, b�d�ca w istocie 
mozaik� sprz�gni�tych ze sob� wielu miniaturowych głowic, która 
wysyła zestaw wi�zek podobny do strug wody wypływaj�cych  
z prysznica. Taka głowica umo�liwia odczyt trójwymiarowego obrazu 
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w czasie rzeczywistym. Niestety, s� to, jak dot�d, rozwi�zania bardzo 
kosztowne. 

Wró�my jednak do serii obrazów przekrojów badanego organizmu lub 
materiału, które mo�na uzyska� za pomoc� tomografu. Otrzymane 
zestawy danych mo�na wykorzysta� do odtworzenia w pełni 
przestrzennego obrazu. Dzi�ki technikom wizualizacji, opraco-
wywanym od wielu lat dla potrzeb oprogramowania in�ynierskiego do 
projektowania konstrukcji (CAD) oraz trójwymiarowej grafiki 
komputerowej, mo�na na podstawie serii przekrojów wy�wietli� obraz 
analizowanego elementu lub fragmentu badanej struktury. Przykład 
takiego obrazu pokazano na rys. 8.10a. Widoczna jest na nim kostka 
kompozytu, składaj�cego si� z glinokrzemianowych włókien i osnowy 
z siluminu. Włókna i  towarzysz�ce nim pory zostały przedstawione 
jako czarne plamy, natomiast osnowa metalowa jest widoczna  
w postaci szarej, nieco niejednorodnej masy. 

Tak otrzymany obraz mo�emy teraz niemal dowolnie obrabia�. 
Przykładowo, mo�emy jak gdyby wyci�� fragment obserwowanej 
kostki. Dzi�ki temu mo�na prze�ledzi� przebieg niektórych włókiem 
w gł�bi materiału (rys. 8.10b). Mo�na te� ogl�dn�� same włókna  
(rys. 8.10c) lub osnow� metaliczn� (rys. 8.10d). Takie rozdzielanie 
poszczególnych elementów badanej struktury nie jest mo�liwe  
w rzeczywisto�ci. Dodatkowo, dzi�ki technice komputerowej, mo�na 
bez problemu wróci� do stanu wyj�ciowego i cały proces krojenia 
materiału wielokrotnie powtarza�. 

Jak ka�de narz�dzie, tak i to ma swoje wady. Przede wszystkim 
obrazy trójwymiarowe zu�ywaj� bardzo du�o pami�ci. I tak, obraz 
dwuwymiarowy o rozmiarach 512x512 punktów zadowala si� 257 kB 
pami�ci, natomiast obraz trójwymiarowy 512x512x512 potrzebuje ju� 
134 MB pami�ci. Jest to naprawd� du�o – dysk CD pozwoli na 
zapisanie zaledwie czterech lub pi�ciu takich obrazów. Kolejnym 
ograniczeniem jest brak mo�liwo�ci obserwowania niektórych 
elementów struktury, np. poszczególnych ziaren w materiale 
jednofazowym. Pomimo tych wad jest znakomite narz�dzie do 
badania wszystkich materiałów zbudowanych z faz silnie zró�nico-
wanych pod wzgl�dem zdolno�ci do pochłaniania promieniowania 
rentgenowskiego.  

Przeanalizujmy teraz kilka przykładów zastosowa� omawianej 
techniki tworzenia obrazów trójwymiarowych. Trzeba tu jeszcze raz 
wyra�nie podkre�li�, �e omawiamy nie obrazy trójwymiarowe  
w sensie stereoskopii, a wi�c widzenia przestrzennego, tylko w sensie  
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a b 

 

  
c d 

Rys. 8.10. Kostka kompozytowego materiału stworzona w pami�ci komputera na podstawie serii 
obrazów ze skanera rentgenowskiego (a), ten sam kawałek materiału z cz��ciowo odsłoni�tym 

wn�trzem (b), obraz samych włókien (c) oraz widok osnowy metalicznej (d) 
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rzeczywi�cie trójwymiarowej informacji, na podstawie której mo�na 
tworzy� ró�nego rodzaju rzuty i przekroje, jak pokazano to na  
rys. 8.10.  

Kolejn� dziedzin�, w której technika bada� trójwymiarowych okazuje 
si� bardzo przydatna jest geologia. Znajomo�� budowy wewn�trznej 
struktury minerałów mo�e mie� du�e znaczenie przy optymalizacji ich 
obróbki i wykorzystania. Okazuje si�, �e badaczy mo�e zainteresowa� 
nawet tak mało trwały materiał, jak lód (rys. 8.11). Dwuwymiarowe 
zdj�cie mikrostruktury lodu (rys. 8.11) daje niewiele informacji  
o przestrzennej strukturze tego materiału. Dopiero trójwymiarowa 
rekonstrukcja pozwala na poznanie i zrozumienie jego przestrzennej 
budowy (rys. 8.12). 

 Wró�my znów do potencjalnych zastosowa� medycznych. 
Najwi�kszym osi�gni�ciem ostatnich lat jest z pewno�ci� wykorzy-
stanie j�drowego rezonansu magnetycznego (MR). W obrazowaniu t� 
metod� wykorzystuje si� własno�ci magnetyczne j�der wodoru 
(protonów). Technika ta wymaga umieszczenia pacjenta w silnym 
polu magnetycznym, wystarczaj�cym do niewielkiego namagneso-
wania poszczególnych tkanek. Podstaw� selekcji danej warstwy jest 
zjawisko rezonansowego pochłaniania impulsów fal elektro- 
magnetycznych o cz�sto�ci radiowej przez j�dra atomowe umieszczo-
ne w stałym polu magnetycznym. Stosuj�c ró�ne sekwencje impulsów 
 

 

Rys. 8.11. Mikrostruktura lodu 
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Rys. 8.12. Mikrostruktura lodu po trójwymiarowej rekonstrukcji 

mo�emy odczyta� aktualny stan magnetyzacji protonów  
w wokselach (elementarnych obiektach przestrzennych) warstwy. 
Wysłane w kierunku pacjenta le��cego wewn�trz magnesu impulsy 
pobudzaj�ce s� pochłaniane tylko przez t� warstw�, która spełnia 
warunek rezonansu. Nast�pstwem rezonansowego pochłaniania 
impulsu fali jest powstanie (wewn�trz warstwy) wiruj�cego pola 
magnetycznego, które mo�e by� wykryte przez cewki otaczaj�ce ciało 
pacjenta. Bezpo�rednio mierzon� wielko�ci� s� tzw. sygnały echa  
z danej warstwy, czyli sygnały pr�du zmiennego indukowane  
w cewkach po pewnym czasie od zadziałania ka�dego impulsu 
pobudzaj�cego. Na podstawie sygnałów echa komputer oblicza roz-
kład amplitudy sygnału w płaszczy�nie warstwy, co odpowiada otrzy-
maniu mapy składowej poprzecznej wektora magnetyzacji protonów.  

Badania z u�yciem rezonansu magnetycznego wykorzystuje si� do 
diagnozowania ró�nych organów. Niektóre z tych bada� wymagaj� 
podania pacjentowi �rodków kontrastuj�cych. Przykładowy obraz, 
przedstawiaj�cy jedn� warstw� (lub przekrój) głowy przedstawiono na 
rys. 8.13.  

Technika bada-
nia za pomoc� 

rezonansu 
magnetycznego 

nie jest przed-
miotem niniejsze-

go opracowania  
i dlatego nie 

b�dzie dokładniej 
omawiana



 

 

 

 

 

 

 

Kolory, trzy wymiary i ruch 336

 

Rys. 8.13. Przykład przekroju mózgu otrzymany podczas badania  
za pomoc� rezonansu magnetycznego 

 

 

Rys. 8.14. Wizualizacja fragmentu struktury głowy dokonana  
na podstawie kilkunastu przekrojów 
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Warto zwróci� uwag�, �e przedstawiony tu obraz jest bardzo mały. 
Nie wynika to z konieczno�ci dopasowania do formatu ksi��ki, lecz ze 
stosunkowo niewielkiej rozdzielczo�ci obrazu – 1 punkt obrazu 
odpowiada ok. 1 mm. 

Dysponuj�c zbiorem przekrojów (w przypadku głowy wykonywanych 
zwykle co 5 mm) mo�na odtworzy� trójwymiarowy obraz i prze-
gl�da� praktycznie dowolne jego przekroje (rys. 8.14). 

Oprogramowanie do analizy obrazu pozwala dokonywa� praktycznie 
wszystkich operacji dost�pnych dla obrazów 2D równie� na obrazach 
3D (rys. 8.15). Podstawowa ró�nica polega na liczbie s�siadów, 
których bierze si� pod uwag� przy takich operacjach. Na rezultat 
filtracji w układzie 3D wpływaj� zatem punkty poło�one w ró�nych 
warstwach i przez to jej wynik jest inny, ni� w przypadku płaskiego 
obrazu. Najlepiej ró�nice te wida� na pojedynczych przekrojach. Na 
rys. 8.16 pokazano ten sam przekrój poddany filtracji medianowej na 
obrazie płaskim oraz trójwymiarowym. Obraz filtrowany w przestrze-
ni 3D wydaje si� by� bardziej rozmyty. Nic w tym dziwnego, gdy� 
wynik ten otrzymano po uwzgl�dnieniu kilkakrotnie wi�kszej liczby 
punktów obrazu.  

Ju� z tych wst�pnych uwag wida� wyra�nie, �e analiza obrazów 3D 
mo�e dostarcza� zaskakuj�cych wyników. Je�eli obserwujemy  
 

 

Rys. 8.15. Ten sam fragment, co na rys. 8.14, po filtracji medianowej 
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a b 

Rys. 8.16. Porównanie wyników filtracji medianowej w przestrzeni  
dwu- (a) oraz trójwymiarowej (b) 

jakikolwiek przekrój, to zwykle pod�wiadomie zakładamy, �e 
warstwy le��ce gł�biej, poza zasi�giem naszego wzroku, s� zbudo-
wane tak samo. 

Tymczasem mog� by� one (i bardzo cz�sto s�) całkowicie odmienne. 
Pomimo pewnych ogranicze� analiza trójwymiarowa wydaje si� mie� 
przed sob� coraz to liczniejsze zastosowania w medycynie i technice. 
Kilka z nich zostało tu pokazanych. Wydaje si�, �e obecnie jednym  
z najsilniejszych ogranicze� w rozpowszechnieniu tych metod s� 
wci�� bardzo wysokie koszty otrzymywania odpowiednich obrazów. 
Innym czynnikiem hamuj�cym szersze stosowanie analizy obrazów 
3D jest stanowi�cy pochodn� wysokich kosztów i, w konsekwencji, 
stosunkowo małej dost�pno�ci bada�, brak bazy wyników. Nie ma 
zatem pochodz�cych z praktyki argumentów, �e wprowadzenie tak 
zło�onej metody bada� mo�e przynie�� istotne korzy�ci. Stan ten 
powinien ulec zmianie w najbli�szej przyszło�ci.  
 
 
Analiza ruchu 
 
Analiza ruchu nale�y, obok analizy obrazów 3D, do najbardziej 
zło�onych zagadnie� komputerowej analizy obrazu. Stanowi ona 
atrakcyjny temat dla wszelkich zastosowa� militarnych, co zapewne 
jest jedn� z przyczyn małej dost�pno�ci wyników prowadzonych 
bada�. Naturalne miejsce dla aplikacji analizy ruchu stanowi� 
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oczywi�cie wszelkie urz�dzenia zwi�zane z transportem, a wi�c 
lotnictwo, kolej, przemysł samochodowy. Skuteczne rozwi�zanie 
problemu analizy ruchu miałoby istotne znaczenie dla poprawy 
bezpiecze�stwa. Te same wzgl�dy powoduj� zainteresowanie analiz� 
ruchu w ró�norodnych systemach dozoru. 

 

Rys. 8.17. Sekwencja 16 zdj�� wykonanych przez aparat cyfrowy w czasie ok. 1,5 s  
stanowi dobry materiał do prób analizy ruchu. Kolejne obrazy zostały  

zapisane od lewj do prawej strony 

Samo wykrycie ruchu na tle nieruchomego obiektu nie stanowi 
istotnej trudno�ci, nawet w przypadku tła o zró�nicowanym 
charakterze (rys. 8.18a-c). Wystarczy w tym celu odj�� od aktualnie 
zarejestrowanego obrazu sam widok tła i otrzymuje si� w do�� 
dobrym przybli�eniu zarys poruszaj�cego si� obiektu (rys. 8.18c). 
Trzeba jedynie pami�ta�, �e cz��� punktów wynikowego obrazu 
b�dzie miała warto�ci ujemne, a cz��� dodatnie. Szare tło na rys. 
8.18c odpowiada warto�ci zero. Bez wi�kszego trudu, stosuj�c 
binaryzacj� oraz proste filtry (otwarcie, zamkni�cie) mo�na wykry� 
zarysy poruszaj�cego si� obiektu i wst�pnie okre�li� jego trajektorie  
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a b c 

   
d e f 

  

 

g h  

Rys. 8.18. Analiza ruchu: czwarty (a) i ostatni obraz z sekwencji (b), ich ró�nica (c)  
oraz wykryte fragmenty, ró�ni�ce si� istotnie od tła obrazu, pochodz�ce z 4, 6, 8 i 10 

klatki (d, e, f oraz g). Poszczególne sylwetki mog� stanowi�  
podstaw� do analizy trajektorii ruchu (h) 

ruchu (rys. 8.18d-h). Dodaj�c pewne dodatkowe ograniczenia mo�na 
opisywany tu prosty system uczyni� odpornym np. na wybrane 
zmiany o�wietlenia (zmierzch, przesuwaj�ce si� chmury), zachowuj�c 
jednak czujno�� np. w przypadku  zapalenia �wiatła.  

Opisany powy�ej sposób post�powania mo�na wykorzysta� np.  
w systemach kontroli dost�pu, cho� z powodzeniem rol� t� spełniaj� 
znacznie ta�sze czujniki na podczerwie�. Detekcj� ruchu opart� na 
analizie obrazu mo�na jednak wprowadzi� np. do automatycznego 
wł�czania rejestracji obrazu w momencie, gdy co� si� poruszy. W ten 
sposób skraca si� czas działania aparatury rejestruj�cej i jednocze�nie 
wydłu�a czas jej pracy bez konieczno�ci obsługi. 
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Nieco inny, od opisanego powy�ej, sposób rozwi�zania problemów 
ruchu wykorzystano do przedstawionego w rozdziale VIII 
monitorowania zmian lewej komory serca. Opisywany tam algorytm 
działa w ten sposób, �e ka�dy obraz jest analizowany wprawdzie 
oddzielnie, ale pewne parametry tej analizy s� ustalane na podstawie 
wyników otrzymanych dla porzedniej klatki z całej sekwencji. 
Omawiany tu sosób stanowi automatyczne zabezpieczenie przed 
wykryciem nadmiernych, niemo�liwych z fizjologicznego punktu 
widzenia, zmian w obrazie lewej komory. 

Najtrudniejszym przypadkiem jest analiza ruchu w warunkach stałej 
zmienno�ci wielu parametrów. Z tego typu problemem spotyka si� na 
co dzie� ka�dy kierowca. Jest to zagadnienie znacznie bardziej 
zło�one ni� wspomniane powy�ej i wymaga korzystania z obszernych 
baz wiedzy. Sam proces przetwarzania obrazu prowadzi si� w takich 
przypadkach wykorzystuj�c techniki interpolacyjne, pozwalaj�ce na 
ocen� i przewidywanie charakteru zmian zachodz�cych w obrazie. 
Omówienie tych zagadnie� wykracza znacznie poza ramy niniejszego 
opracowania.  

  
a b 

  
c d 

Rys. 8.19. Sekwencja czterech kolejnych klatek filmu nakr�conego 
z jad�cego samochodu. Opis w tek�cie 
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Przykład próby rozwi�zania problemu analizy ruchu, w którym tło 
obrazu nie jest stałe, pokazano na rys. 8.19. Zawiera on cztery kolejne 
klatki filmu wykonanego z jad�cego samochodu. Kamera nie była 
sztywno zwi�zana z samochodem, o czym �wiadczy zmienna 
wielko�� trójk�tnego fragmentu kartki papieru, widocznej w dolnej 
cz��ci ka�dego ze obrazów (najmniejsza jest na rys. 8.19d). Zadanie 
postawione przed programem brzmiało: znale�� kraw�dzie drogi  
i poda� wskazówki dla kieruj�cego, gdzie skierowa� samochód. 
Zadanie to zostało rozwi�zane w nast�puj�cy, bardzo prosty sposób: 
wykorzystuj�c du�y kontrast drogi i le��cego na poboczu �niegu 
wyznaczono kraw�dzie drogi. Nast�pnie na zało�onej wcze�niej 
wysoko�ci rysowano odcinek, którego długo�� wyznaczały punkty 
przeci�cia z wykrytymi kraw�dziami. Zmiana poło�enia �rodka 
omawianego odcinka wzgl�dem ramki obrazu mo�e by� wykorzy-
stana jako sygnał dla układu kierowniczego. Dla wi�kszej czytelno�ci 
zamiast odcinków na rys. 8.19 znajduj� si� prostok�ty. Oczywi�cie, 
równie prosty sposób detekcji nie zawsze jest mo�liwy. Niniejszy 
przykład pokazuje jednak, �e cz�stkowe zadania z analizy ruchu mog� 
by� niekiedy do�� proste. 

Bardzo skrótowe potraktowanie problemów analizy ruchu wynika  
w znacznym stopniu z naszego małego, jak dot�d, do�wiadczenia  
w tym zakresie. Postanowili�my jednak zasygnalizowa� mo�liwo�� 
wykorzystania analizy sekwencji obrazów jako narz�dzia oddaj�cego 
nieraz bardzo cenne usługi. Przykładowo, wła�nie uwzgl�dnienie 
dynamicznego charakteru obrazu echokardiograficznego przyczyniło 
si� do podj�cia prób klinicznego zastosowania algorytmu 
przedstawionego w rozdziale IX. Zainteresowanych tym zagadnie-
niem odsyłamy do literatury z dziedziny analizy obrazu, ostrzegaj�c 
wszak�e, �e dominuj� tam uwagi ogólne i niemal całkowicie brakuje 
wskazówek czysto praktycznych. 
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Rozdział IX 

Zastosowania medyczne 
 
 
 

Praktyka – najlepszym nauczycielem 

Cyceron 
 
 

Praca nad problemami zastosowa� analizy obrazu w medycynie 
dostarcza wiele zadowolenia. Dzieje si� tak co najmniej z dwóch 
powodów: po pierwsze, ma si� �wiadomo��, �e opracowywane 
zagadnienie mo�e by� do�� szybko wykorzystane w praktyce i pomóc 
przynajmniej jednemu pacjentowi w szybszym powrocie do zdrowia, 
a po drugie, zagadnienia medyczne s� zwykle do�� trudne i ich 
skuteczne rozwi�zanie przynosi zrozumiał� satysfakcj�. Ostatnio 
w literaturze spotyka si� cz�sto prace dotycz�ce wykorzystania metod 
komputerowych przy ocenie obrazów generowanych za pomoc� 
rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Odpowie-
dnie rozwi�zania s� zatem opisane w literaturze fachowej i nie b�d� 
tutaj powtarzane. Trzymaj�c si� konsekwentnie zasady, �e wszystkie 
opisane w niniejszej pracy algorytmy powstały przy udziale jej 
autorów, przedstawimy kilka rozwi�za� zwi�zanych z ocen� 
preparatów histologicznych, zdj�� rentgenowskich oraz obrazów 
ultrasonograficznych. Zapoznanie si� z tymi algorytmami powinno 
by� interesuj�ce równie� dla osób nie zwi�zanych z medycyn�, a to 
dlatego, �e wi�kszo�� z nich zawiera ciekawe i nietypowe 
rozwi�zania.   
 
 
Analiza struktury beleczkowej kr�gów1 
 
Kr�gosłup pełni bardzo odpowiedzialne funkcje, zwi�zane  
z przenoszeniem obci��e� osiowych. Odpowiada za nie przede 
wszystkim (w 80-90%) trzon kr�gu, zbudowany z dwóch płytek 

                                                 
1 Opracowano na podstawie pracy doktorskiej A. G�dka pt. Wytrzymało�� 
mechaniczna trzonów kr�gowych a ich mikrostruktura i g�sto�� mineralna, 
Collegium Medicum UJ, 2001, promotor: E. Czerwi�ski 
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granicznych: istoty korowej i istoty g�bczastej. Za przenoszenie 
pozostałych 10-20% obci��e� osiowych odpowiadaj� tylne struktury 
kr�gu, a zwłaszcza stawy mi�dzywyrostkowe. Tylne elementy kr�gu 
maj� wi�ksze znaczenie przy przenoszeniu innego rodzaju obci��e�, 
np. skr�tnych lub zginaj�cych. 

  

Rys. 9.1. Kr�g l�d�wiowy 

Elementy strukturalne trzonu kr�gu w ró�nym stopniu odpowiadaj� za 
przenoszenie obci��e�, jednak ich najwi�ksz� cz��� przenosi, dzi�ki 
swej unikalnej mikrostrukturze, tkanka kostna g�bczasta trzonu. Jej 
wytrzymało��, jak potwierdzaj� badania, w pełni koreluje z wytrzy-
mało�ci� całego trzonu. Celem bada�, których fragment stanowi 
analiza obrazu struktury beleczkowej tkanki g�bczastej było ustalenie, 
które parametry histomorfometryczne najlepiej opisuj� wytrzymało�� 
kr�gów na �ciskanie. 

Materiał do bada� stanowiło 36 ludzkich kr�gów l�d�wiowych L1  
i L2. Do bada� zale�no�ci mi�dzy mikrostruktur� i wytrzymało�ci� 
wybrano kr�gi L1 i L2, gdy� to wła�nie w tym odcinku kr�gosłupa 
najcz��ciej dochodzi do złama�. Całe trzony L1 były utrwalane 
i przechowywane w 4% zbuforowanym roztworze formaldehydu. 
Trzon ci�to piłk� w trzech podstawowych płaszczyznach, co 
pozwalało uzyska� fragmenty stanowi�ce 1/8 obj�to�ci wyj�ciowej 
trzonu (rys. 9.2). Wyci�te fragmenty odwapniano, ci�to na mikrotomie 
i barwiono w 1% wodnym roztworze eozyny. Po prze�wietleniu  
w ksylenie montowano preparaty i zamykano je w balsamie 
kanadyjskim. Uzyskane preparaty obejmowały 1/4 obj�to�ci trzonu 
kr�gu. Poniewa� preparaty pochodziły z ró�nych wysoko�ci trzonu, 
warto�� �rednia zawarto�ci beleczek była charakterystyczna dla całej 
grubo�ci ko�ci. Na ka�dym preparacie oceniano 13-16 pól widzenia, 
obejmuj�cych cał� powierzchni� analizowanego fragmentu trzonu 

Parametry 
histomorfome-
tryczne to po 
prostu parametry 
stereologiczne 
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kr�gu. Obserwacje prowadzono za pomoc� mikroskopu optycznego. 
Wykorzystuj�c kolorow� kamer� standardu S-VHS zapisywano 
wyniki obserwacji w postaci kolorowych obrazów RGB. 

Materiał do bada� stanowiło 36 ludzkich kr�gów l�d�wiowych L1  
i L2. Do bada� zale�no�ci mi�dzy mikrostruktur� i wytrzymało�ci� 
wybrano kr�gi L1 i L2, gdy� to wła�nie w tym odcinku kr�gosłupa 
najcz��ciej dochodzi do złama�. Całe trzony L1 były utrwalane 
i przechowywane w 4% zbuforowanym roztworze formaldehydu. 
Trzon ci�to piłk� w trzech podstawowych płaszczyznach, co 
pozwalało uzyska� fragmenty stanowi�ce 1/8 obj�to�ci wyj�ciowej 
trzonu (rys. 9.2). Wyci�te fragmenty były odwapniane, ci�te na 
mikrotomie i barwione w 1% wodnym roztworze eozyny. Po 
prze�wietleniu w ksylenie montowano preparaty i zamykano je w bal-
samie kanadyjskim. 

 

Rys. 9.2. Miejsce wyci�cia fragmentu trzonu kr�gowego  
przeznaczonego do bada� strukturalnych 

Na ka�dym preparacie oceniano 13-16 pól widzenia, obejmuj�cych 
cał� powierzchni� analizowanego fragmentu trzonu kr�gu. 
Obserwacje struktury prowadzono za pomoc� mikroskopu 
optycznego, natomiast kolorowe obrazy RGB rejestrowano za 
po�rednictwem kamery CCD pracuj�cej w standardzie S-VHS. 

Zapisane kolorowe obrazy (rys. 9.3) rozbijano na trzy składowe RGB. 
Zastosowany sposób barwienia preparatu powoduje, �e b�d�ce 
przedmiotem oceny beleczki kostne s� bardzo słabo widoczne na 
obrazie niebieskiej składowej obrazu kolorowego (rys. 9.4) i dlatego 
składowa ta nie była u�ywana w dalszych przekształceniach. 

Procedura 
przygotowania 

preparatów jest 
bardzo zło�ona 
i jednocze�nie 

ciekawa, ale jej 
omówienie 

wykracza poza 
ramy niniejszej 

ksi��ki
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Rys. 9.3. Obraz zapisany w standardzie RGB (kolorowa wersja  
tego obrazu znajduje si� na wklejce) 

Poniewa� beleczki zostały zabarwione na czerwono, najwi�cej 
informacji o strukturze beleczkowej powinna zawiera� składowa 
czerwona obrazu RGB. O tym, �e tak jest w istocie, przekonuje rys. 
9.5. Detekcja beleczek wył�cznie na podstawie składowej czerwonej 
nie jest mo�liwa, gdy� podobny stopie� szaro�ci wykazuj� komórki 
tłuszczowe szpiku. Do eliminacji komórek tłuszczowych została 
wykorzystana składowa zielona obrazu RGB. 

Komórki tłuszczowe s� widoczne w składowej zielonej w postaci 
jasnych obszarów, podobnie, jak w składowej czerwonej. Wynika to 
st�d, �e elementy, widoczne jako białe na obrazie kolorowym (rys. 
9.3), maj� wysokie warto�ci wszystkich trzech składowych RGB. 
Natomiast beleczki kostne, w których zdecydowanie dominuje 
składowa czerwona, staj� si� w składowej zielonej szare i s� słabo 
widoczne. Dlatego te� składowej zielonej równie� nie mo�na 
samodzielnie wykorzysta� do detekcji beleczek kostnych. Z kolei 
składowa niebieska wykazuje tak nisk� jako��, �e jest nieprzydatna do 
dalszej analizy (rys. 9.4). 

Najprostszym sposobem wzmocnienia obrazu beleczek kostnych jest 
odj�cie składowej zielonej od składowej czerwonej. W wyniku tej 
operacji beleczki kostne powinny pozosta� najja�niejsze, a komórki 
tłuszczowe by� wygaszone. Niestety, w rzeczywistej strukturze 
wyst�puje tak znaczne zró�nicowanie g�sto�ci tkanek, �e opisany 
powy�ej sposób filtracji jest niewystarczaj�cy. 

Niska jako�� 
składowej niebie-
skiej jest konse-
kwencj� stan-
dardu zapisu i 
przesyłania sy-
gnału wideo, w 
którym ta skła-
dowa jest silnie 
kompresowana. 
Wykorzystuje si� 
tutaj fakt, �e nasz 
wzrok jest mniej 
czuły na kolor 
niebieski. Nie-
stety, staje si� to 
istotnym manka-
mentem przy 
próbach analizy 
obrazu 
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Rys. 9.4. Składowa niebieska obrazu kolorowego. Aby poprawi� czytelno�� 
została ona na tym rysunku rozja�niona 

 

 

 

Rys. 9.5. Składowa czerwona obrazu RGB 

 

 

Aby pokona� opisane powy�ej trudno�ci, do dalszej analizy 
wykorzystano negatyw składowej zielonej (rys. 9.6). Beleczki kostne 
wida� na tym obrazie jako jasnoszare, natomiast te elementy, które 
powinny zosta� usuni�te z rys. 9.5, s� czarne lub ciemnoszare. 
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Rys. 9.6. Negatyw składowej zielonej obrazu kolorowego 

Nast�pnym krokiem jest pomno�enie przez siebie składowej 
czerwonej i negatywu składowej zielonej, co daje nowy obraz, 
widoczny na rys. 9.7. Beleczki kostne s� na tym obrazie 
najja�niejszym elementem, a komórki tłuszczowe oraz ewentualne 
artefakty pozostaj� wygaszone. Obraz pozostaje jednak (co jest słabo 
widoczne na rys. 9.7) silnie zanieczyszczony szumem. Szum ten 
nale�y odfiltrowa�, do czego dobrze nadaje si� filtr medianowy. 
Wynik filtracji pokazano na rys. 9.8. 

Wykonane ju� przekształcenia wzmocniły kontrast pomi�dzy 
beleczkami kostnymi i tłem. Obraz ten jest dobrze czytelny dla oka 
 

 

Rys. 9.7. Iloczyn składowej czerwonej i negatywu składowej zielonej 
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Rys. 9.8. Wynik filtracji medianowej 

ludzkiego, jednak�e dla potrzeb automatycznej detekcji beleczek 
konieczne jest wykonanie korekcji cienia (rys. 9.9). 

Tak przygotowany obraz mo�na ju� podda� binaryzacji, b�d�cej 
ko�cowym krokiem w procesie detekcji poszukiwanych beleczek 
kostnych. Dokładna analiza rozkładu stopni szaro�ci z rys. 9.9 
wykazuje jednak, �e pomimo wyrafinowanych operacji składania 
poszczególnych kanałów obrazu kolorowego, filtrowania szumów 
oraz korygowania nierównomierno�ci o�wietlenia, beleczki kostne nie 
s� jedynymi jasnymi obiektami w obr�bie obrazu. Istnieje du�a liczba 
drobnych, odizolowanych od beleczek obszarów, w których poziom 
szaro�ci jest identyczny z najciemniejszymi fragmentami beleczek. 
Okazuje si� jednak, �e wszystkie najja�niejsze obszary nale�� do 
beleczek, a dodatkowo taki bardzo jasny obszar znajduje si� w obr�bie 
ka�dej bez wyj�tku beleczki. Dzi�ki temu obszary takie mo�na 
wykorzysta� jako znaczniki do operacji binaryzacji warunkowej. 
Wynik detekcji beleczek wykonanej tym sposobem zilustrowano na 
rys. 9.10. 

Przedstawiony na tym rysunku rezultat detekcji wymaga jeszcze 
pewnych drobnych poprawek. W przypadku zaprezentowanego tu 
algorytmu te ko�cowe operacje miały nast�puj�cy przebieg: najpierw 
wykonano filtracj� medianow�, która wygładziła brzegi beleczek. 
Nast�pnie wykonano zamkni�cie o wielko�ci  5, co pozwoliło na 
usuni�cie ewentualnych drobnych nieci�gło�ci obrazu beleczek i na 
zalanie otworów. 

Binaryzacja 
warunkowa

 (z histerez�) 
została opisana 

w rozdziale II
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Rys. 9.9. Korekcja cienia obrazu z rys. 9.8 

 
 

 

Rys. 9.10. Wynik binaryzacji z histerez� 

W dalszej kolejno�ci przeprowadzono otwarcie o wielko�ci 2, które 
ostatecznie usun�ło wszelkie pozostało�ci z poprzednich operacji, 
maj�ce form� cienkich włosków. Ko�cowy wynik tych operacji 
pokazano na rys. 9.11.  

Binarny obraz zaprezentowany na rys. 9.11 mo�na ju� podda� 
procedurom pomiarowym. Aby wykaza� skuteczno�� opisanego 
wy�ej algorytmu, na rys. 9.12 pokazano ostateczny wynik detekcji 
nało�ony na wyj�ciowy obraz. 
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Rys. 9.11. Ko�cowy wynik detekcji 

Jak wida�, ko�cowy wynik nale�y oceni� jako bardzo dobry. 
Podstawowe zalety przedstawionego powy�ej procesu analizy to: 
wysoka powtarzalno�� i odtwarzalno��, obiektywizm, szybko�� 
analizy oraz mo�liwo�� pełnej automatyzacji w obr�bie jednego 
analizowanego pola. 

 

Rys. 9.12. Ostateczny wynik detekcji nało�ony na wyj�ciowy obraz 
(kolorowa wersja tego obrazu znajduje si� na wklejce) 

Binarny obraz beleczek kostnych, otrzymany w wyniku zastosowania 
opisanego powy�ej algorytmu, daje podstaw� do wykonania 
pomiarów parametrów geometrycznych struktury beleczkowej. 
Zmierzono udział powierzchniowy beleczek oraz, na podstawie  
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Rys. 9.13. Szkielet obrazu beleczek z rys 9.11 

 

 

 

Rys. 9.14. Wygładzony szkielet naniesiony na obraz beleczek 

analizy ich wygładzonych szkieletów (por. rys. 9.13 i 9.14), oceniono 
�redni� długo�� pojedynczej gał�zi beleczki kostnej. Na rys. 9.14 
wida� wyra�nie, �e wygładzony szkielet prawidłowo wykrywa 
obecno�� rozgał�zie� w beleczkach. Tak przygotowany szkielet mo�e 
by� ju� wykorzystany do analizy kształtu beleczek. W pierwszej 
kolejno�ci wyznaczono liczb� punktów w�złowych (liczb� w�złów). 
Punkty w�złowe wyznacza si�, wyszukuj�c w szkielecie punkty 
o nast�puj�cych konfiguracjach (uwzgl�dniaj�c ich rotacj�): 

Wygładzone 
szkielety otrzy-
muje si� poprzez 
obci�cie kilku 
ko�cowych pun-
któw ka�dej ga-
ł�zi szkieletu 
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 1 X 1  X 1 X  1 1 X  X 1 1  

 X 1 X  1 1 1  X 1 X  X 1 X  

 X 1 X  X X X  X 1 X  X 1 X  

Wykryte punkty w�złowe, naniesione na obraz szkieletu pokazano na 
rys. 9.15. 

 

Rys. 9.15. Miejsca wyst�powania punktów w�złowych, naniesione na 
szkielet 

Z kolei, wykorzystuj�c element strukturalny, u�yty do obcinania 
gał�zi, mo�na łatwo wyznaczy� liczb� punktów ko�cowych szkieletu. 
Jak wida� na rys. 9.15, ka�da nowa gał�� powoduje powstanie 
dodatkowego punktu w�złowego i dodatkowego punktu ko�cowego. 
Dla ka�dej beleczki, która jest w cało�ci zawarta w obrazie: 

liczba gał�zi = liczba punktów ko�cowych + liczba w�złów – 1 

Oczywi�cie, odcinek ł�cz�cy dwa w�zły równie� traktuje si� jako 
oddzieln� gał��. Maj�c liczb� gał�zi i znaj�c całkowit� długo�� 
szkieletu mo�na łatwo wyznaczy� �redni� długo�� pojedynczej gał�zi. 
Badano równie� inne parametry geometryczne, ale nie b�d� one 
wykorzystywane w niniejszym opisie. W wyniku statystycznej oceny 
otrzymanych wyników ustalono, �e najlepsz� zgodno�� danych 
do�wiadczalnych z parametrami strukturalnymi daje nast�puj�ca 
zale�no�� (rys. 9.16): 
 

ln(RC) = 0,8183 + 7,2548 l  + 12,495 AA 
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gdzie: RC – wytrzymało�� na �ciskanie [N/cm2], l  - �rednia długo�� 
gał�zi [mm] oraz AA – udział powierzchniowy beleczek kostnych. 
Powy�sza zale�no�� wykazuje, �e o wytrzymało�ci kr�gów 
l�d�wiowych na �ciskanie decyduje nie tylko zawarto�� beleczek  
(a wi�c po�rednio ilo�� wapnia w ko�ciach), ale w równie wa�nym 
stopniu ich geometria. Im bardziej siatka beleczek jest rozbudowana, 
tym wytrzymało�� na �ciskanie jest wi�ksza (przy tej samej 
zawarto�ci beleczek). Tego typu obserwacja mo�e ju� mie� znaczenie 
dla prognozowania skłonno�ci do złama� oraz ewentualnej terapii. 

 

 

Rys. 9.16. Porównanie zmierzonej i obliczonej wytrzymało�ci  
na �ciskanie kr�gów l�d�wiowych 
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Detekcja beleczek kostnych na obrazie szarym 

 

 

Rys. 9.17. Obraz beleczek kostnych zapisany jako  
monochromatyczny 

Detekcji beleczek kostnych mo�na dokona� w równie skuteczny 
sposób na obrazie monochromatycznym (szarym), który pokazano na 
rys. 9.17. Z powodu pewnego zró�nicowania stopni szaro�ci nie da si� 
oddzieli� za pomoc� binaryzacji samych beleczek od towarzysz�cych 
im artefaktów, co wida� na rys. 9.18. 

 

Rys. 9.18. Wynik binaryzacji monochromatycznego  
obrazu beleczek kostnych 
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Oczyszczenie obrazu ze wspomnianych artefaktów jest do�� trudnym 
zadaniem. Udało si� tego skutecznie dokona� dopiero za pomoc� 
odpowiednio zaprojektowanego filtru rankingowego. Ze wzgl�du na 
kolisto�� artefaktów wybrano specjaln� matryc� tego filtru, identyczn� 
z pokazan� na rys. 6.20. Jako kryterium wybrano w filtrze rankingo-
wym liczb� 9 (w przypadku filtru medianowego byłaby to liczba 15, 
gdy� �rodkow� warto�ci� w ci�gu 29 liczb analizowanych przez filtr o 
matrycy pokazanej na rys.6.20 jest wła�nie liczba 15). Spowodowało 
to, �e z obrazu usuni�to niemal wszystkie artefakty, co było 
niemo�liwe przy filtrze medianowym. Otrzymany obraz zawierał 
beleczki kostne oraz pewn� liczb� artefaktów, które jako odizolowane 
obiekty były łatwe do usuni�cia przy wykorzystaniu kryterium usu-
wania obiektów wykazuj�cych odpowiednio małe pole powierzchni. 
Po tej filtracji uzyskano ko�cowy wynik detekcji (rys. 9.19). 

 

Rys. 9.19. Ostateczny wynik detekcji beleczek kostnych  
widocznych w obrazie monochromatycznym 

Przedstawiony powy�ej algorytm jest niemal całkowicie odmienny od 
poprzedniego, wykorzystuj�cego informacj� o kolorach poszczegól-
nych elementów obrazu. Mimo to otrzymane za ich pomoc� wyniki 
wykazuj� daleko id�c� zgodno�� (rys. 9.20). Dobra zgodno�� 
wyników detekcji (zaobserwowane ró�nice s� nieistotne z punktu 
widzenia wyników pó�niejszych pomiarów) potwierdza znan� 
prawd�, �e niemal ka�dy problem analizy obrazu mo�na rozwi�za� na 
kilka równowa�nych sposobów. 

 

W niektórych 
systemach ana-
lizy obrazu filtry 
rankingowe nie 
s� zaimplemen-
towane. Wtedy 
wykorzystanie 
opisywanego tu 
algorytmu mo�e 
by� znacznie 
utrudnione 
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Rys. 9.20. Ró�nice wyników detekcji beleczek kostnych  
na obrazie monochromatycznym i kolorowym 

 

 
Ocena regeneratu kostnego2 
 
Nierówno�� ko�czyn dolnych jest dla pacjenta nie tylko defektem 
kosmetycznym, ale tak�e powoduje zaburzenie statyki i dynamiki 
narz�du ruchu, co mo�e doprowadzi� do powstania zmian 
zwyrodnieniowych w stawie biodrowym zdrowej ko�czyny. 
Zmniejszenie dysproporcji pomi�dzy ko�czynami uzyskuje si� 
przeprowadzaj�c zabieg wydłu�enia krótszej ko�czyny. Jednym  
z najcz��ciej stosowanych sposobów wydłu�ania ko�czyn jest 
opracowana przez Ilizarowa metoda dystrakcyjnej osteogenezy. Do 
usztywnienia ko�czyny w okresie wydłu�ania oraz stabilizacji 
regeneratu kostnego stosuje si� specjalne aparaty, tzw. stabilizatory 
zewn�trzne (rys. 9.21). 

Krytycznym momentem w procesie wydłu�ania ko�czyn z zasto-
sowaniem osteogenezy dystrakcyjnej jest podj�cie decyzji o usuni�ciu  
 

                                                 
2 Wykorzystano wyniki prac prowadzonych przy finansowym wsparciu ze 
strony Komitetu Bada� Naukowych, grant nr 7 T11E 032 20 pt. 
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu rentgenowskiego do oceny 
regeneratu i ko�ci podczas wydłu�ania. 
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stabilizatora zewn�trznego. Zbyt wczesny demonta� aparatu, gdy 
jeszcze nie wykształciła si� w pełni warstwa korowa ko�ci, mo�e 
doprowadzi� do zagi�cia lub nawet złamania regeneratu. 

Z kolei zbyt pó�ny jego demonta� grozi nadmiern� krucho�ci� ko�ci, 
b�d�c� konsekwencj� jej odwapnienia. Najcz��ciej decyzj� o usuni�-
ciu stabilizatora podejmuje si� na podstawie oceny klasycznych zdj�� 
rentgenowskich, wykonanych typowo w dwóch płaszczyznach 
(przednio-tylniej oraz bocznej). Analiza stopnia rozwoju warstwy 
korowej oparta jest w takich przypadkach na ocenie ci�gło�ci jej 
kraw�dzi. Zalet� tej metody jest łatwo�� oceny wizualnej przez 
obserwatora, jednak jest to metoda subiektywna i jako�ciowa, nie 
nadaj�ca si� do automatyzacji (por. rys. 9.22). 

Poniewa� badanie radiologiczne jest podstawowym badaniem 
pozwalaj�cym oceni� stan ko�ci i regeneratu w całym okresie 
leczenia, podj�to prób� opracowania nowej metody interpretacji 
obrazów rentgenowskich, wykorzystuj�cej mo�liwo�ci komputerowej 
analizy obrazu.  

Jako materiał badawczy wykorzystano zdj�cia rentgenowskie 
dokumentuj�ce przebieg stabilizacji regeneratu ko�ci wydłu�anych  
 

 

Rys. 9.21. Zakładanie aparatu Ilizarowa 

Warto zwróci� 
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metod� Ilizarowa 16 pacjentów, czyli ł�cznie ponad 200 zdj�� 
rentgenowskich. Ka�de ze zdj�� zostało przeanalizowane przez 
lekarza specjalist� oraz przez niezale�nego badacza, bez 
przygotowania medycznego. Dla standaryzacji wyników opracowano 
szczegółowe wytyczne do badania radiologicznego dla potrzeb 
ilo�ciowej oceny regeneratu kostnego, �ci�le okre�laj�ce parametry 
radiologiczne wykonania zdj�cia oraz miejsce koncentrowania wi�zki 
promieni. 

Radiogramy wykonywane były przewa�nie w odst�pach cztero-
tygodniowych. Po zeskanowaniu, analizowano zmiany rozkładu 
stopni szaro�ci regeneratu (zwłaszcza w cz��ci korowej) oraz 
s�siednich fragmentów ko�ci w okresie od momentu rozpocz�cia 
stabilizacji do zdj�cia aparatu (rys. 9.23).  

 

Rys. 9.22. Przykłady dwóch fragmentów zdj�� rentgenowskich oraz 
odpowiadaj�ce im próby ustalenia przebiegu kraw�dzi. 
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     a      b      c 

Rys. 9.23. Przykładowe radiogramy ko�czyny oraz aparatu Ilizarowa: a) bezpo�rednio po 
zako�czeniu procesu wydłu�ania (wydaje si�, �e pomi�dzy odłamami kostnymi  

jest po prostu pustka), b) w trakcie procesu stabilizacji (obszar regeneratu  
staje si� ja�niejszy) oraz c) pod koniec procesu stabilizacji, gdy nale�y  

podj�� decyzj� o ewentualnym zdj�ciu aparatu 

Podstawow� zmian�, proponowan� w nowej metodzie oceny 
regeneratu, jest wybór do dalszej analizy nie kraw�dzi, lecz �rodkowej 
cz��ci obrazu ko�ci. Pomysł ten uzasadnia porównanie symulowanych 
obrazów rentgenowskich z obrazem pełnej ko�ci (rys. 9.24). Widocz-
ne na rys. 9.24a ja�niejsze kraw�dzie ko�ci nie s� informacj� o lepiej 
wykształconej i bardziej uwapnionej cz��ci korowej, lecz jest to 
naturalne zjawisko pochłaniania wi�zki promieni przez grubsz� 
warstw� tkanki. 

Aby sprawdzi�, jaki wpływ na obraz rentgenowski ko�ci oprócz jej 
najtwardszej, zewn�trznej cz��ci korowej maj� pozostałe tkanki, 
wygenerowano dwa obrazy testowe. Pierwszy (rys. 9.24b) to obraz 
rury modeluj�cej ko�� jako twór składaj�cy si� wył�cznie z cz��ci 
korowej, pusty w �rodkowej cz��ci. Drugi obraz testowy symuluje 
ko�� w postaci jednorodnego walca (rys. 9.24c). Nast�pnie zbadano 
zmian� poziomu szaro�ci wzdłu� wybranej linii. W wyniku 
przeprowadzonej analizy uzyskano dwa wykresy rozkładu poziomu 
szaro�ci. Wykres odpowiadaj�cy rys. 9.24b wykazuje przebieg bardzo 
zbli�ony do rozkładu stopni szaro�ci dla rzeczywistej ko�ci (rys. 
9.24a). Analogiczny wykres dla modelu jednorodnego walca ma 
zupełnie inny charakter (rys. 9.24c). Na podstawie przedstawionego 
wy�ej porównania mo�na wnioskowa�, �e obraz ko�ci na zdj�ciu 
rentgenowskim pochodzi przede wszystkim od jej cz��ci korowej,  
a ko�� g�bczasta i tkanki mi�kkie jedynie w znikomym stopniu  
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a) Obraz rentgenowski ko�ci wraz z nanie-
sionym odcinkiem, wzdłu� którego doko-
nano pomiaru rozkładu poziomu szaro�ci;

wykres rozkładu poziomu szaro�ci 

 

  

b) Wygenerowany obraz symuluj�cy zdj�-
cie rentgenowskie ko�ci, z naniesionym 
odcinkiem pomiaru poziomu szaro�ci; 

wykres rozkładu poziomu szaro�ci 

 

  

c) Obraz symuluj�cy zdj�cie rentgenow-
skie walca, maj�cego odzwierciedli� 
struktur� ko�ci, w przypadku gdyby 
zbudowana była z tkanek silnie pochła-
niaj�cych promienie rentgenowskie 

wykres rozkładu poziomu szaro�ci 

Rys. 9.24. Porównanie rzeczywistego i symulowanych obrazów z odpowiadaj�cymi im 
wykresami rozkładu poziomów szaro�ci 
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przyczyniaj� si� do tworzenia tego obrazu. Dlatego je�eli wybierzemy 
jako obszar analizy fragment zdj�cia przedstawiaj�cy �rodkow� cz��� 
regeneratu, uzyskamy informacj� dotycz�c� stopnia wykształcenia 
ko�ci korowej, a wi�c po�rednio tak�e i całego regeneratu. 

Idea algorytmu analizuj�cego regenerat opiera si� na zało�eniu, i� 
struktura idealnej ko�ci powinna si� zmienia� w płynny sposób. 
Porównuj�c struktur� rzeczywist� i modelow� (poprzez dzielenie 
obrazów) ocenia si� stopie� rozwoju regeneratu (rys. 9.25).  

  
 

a)  b)   
  

  
  

c)  d) 

Rys. 9.25. Sekwencja obrazów powstała w wyniku oblicze� algorytmu, na 
przykładzie zdj�cia ilustruj�cego regenerat w pocz�tkowej fazie stabilizacji; 
a) obraz pocz�tkowy; b) wybór obszaru do analizy; c) obraz modelowego 

rozkładu stopni szaro�ci w przestrzeni dystrakcyjnej; d) obraz regeneratu po 
dokonaniu operacji dzielenia obrazu pocz�tkowego i modelowego 
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Praca z algorytmem do analizy regeneratu jest stosunkowo prosta i nie 
wymaga od badaj�cego �adnych dodatkowych umiej�tno�ci poza 
podstawow� znajomo�ci� obsługi komputera. Poniewa� jest to 
algorytm półautomatyczny, aby przeprowadzi� analiz� wystarczy 
jedynie okre�li� �cie�k� dost�pu pliku graficznego reprezentuj�cego 
interesuj�ce nas zdj�cie (rys. 9.25a), a nast�pnie zakre�li� u�ywaj�c 
interaktywnego narz�dzia, fragment obrazu przedstawiaj�cy regenerat, 
co jednoznacznie zdefiniuje obszar dalszej analizy (rys. 9.25b). Istotne 
jest, aby obszar ten znajdował si� w �rodkowej cz��ci radiogramu 
ko�ci i umiejscowiony był w przybli�eniu na granicach odłamów 
pierwotnej ko�ci. Algorytm, w oparciu o warto�ci stopni szaro�ci 
ko�ci pierwotnej, generuje obraz modelowego rozkładu stopni 
szaro�ci, symuluj�c w ten sposób obraz ko�ci pełnej po uko�czonym 
procesie regeneracji (rys. 9.25c). Nowe warto�ci s� wyliczane jako 
�rednia wa�ona warto�ci pikseli le��cych powy�ej i poni�ej ramki 
opisuj�cej granice analizowanego obszaru. Wag� stanowi wzgl�dna 
odległo�� o granic analizowanego obszaru. I tak, punkt le��cy  
w górnej cz��ci obszaru przyjmuje warto�� piksela le��cego powy�ej 
obszaru analizy. Punkt le��cy w połowie wysoko�ci obszaru analizy 
przyjmuje warto�� stanowi�c� �redni� arytmetyczn� pikseli le��cych 
bezpo�rednio powy�ej i poni�ej granic analizowanego obszaru, itd. 

W wyniku analizy otrzymuje si� bezwymiarow� warto�� współ-
czynnika wykształcenia regeneratu, która informuje o stopniu 
zgodno�ci zarejestrowanego obrazu regeneratu z obrazem mode-
lowym, symuluj�cym (na podstawie oceny odłamów wydłu�anej 
ko�ci) ko�� o prawidłowej budowie. Po podzieleniu warto�ci punktów 
w obrazie pocz�tkowym przez warto�ci odpowiadaj�cych im punktów 
w obrazie modelowym uzyskujemy współczynnik regeneracji. Po 
przeanalizowaniu serii zdj�� regeneratu w kolejnych fazach procesu 
stabilizacji mo�emy zaobserwowa� wzrost warto�ci wska�nika, który 
informuje nas o stopniu zaawansowania rozwoju tworzonej si� 
warstwy korowej (rys. 9.26.). Warto�� wska�nika wykształcenia 
regeneratu bliska jedno�ci informuje badaj�cego, i� regenerat osi�gn�ł 
wytrzymało�� zbli�on� do wytrzymało�ci ko�ci pełnej.  

Poniewa� opracowany algorytm jest półautomatyczny i, jak na razie, 
niezb�dna jest ingerencja człowieka, by zapewni� jego prawidłowe 
funkcjonowanie, dokonano zestawienia wyników uzyskanych przez 
dwóch badaj�cych. Miało to na celu okre�lenie w jakim stopniu osoba 
badaj�cego zdj�cia wpływa na uzyskane wyniki. Rezultaty porów-
nania wykazały, �e wpływ ten jest nieznaczny, a uzyskane wyniki 
wykazuj� wysok� korelacj� (r = 0,98). Istniej�ce rozbie�no�ci s� 
spowodowane brakiem precyzji i powtarzalno�ci w wyborze pola 
regeneratu oraz jako�ci� wykonanych zdj��.  
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Istotn� zalet� proponowanej metody analizy regeneratu jest jej du�a 
czuło��. W wielu przypadkach, gdzie na zdj�ciach rentgenowskich 
regenerat w kolejnych etapach wygl�dał niemal identycznie, 
obliczony współczynnik wskazywał na post�py stabilizacji i wzrost 
jego uwapnienia. Spowodowane jest to tym, �e komputer wylicza 
warto�� współczynnika w sposób obiektywny, natomiast człowiek 
reaguje przede wszystkim na przeci�tny poziom szaro�ci. W ten 
sposób jako lepiej wykształcony oceniamy ten regenerat, który daje 
ja�niejszy obraz, a nie ten, który wykazuje przebieg zmian stopni 
szaro�ci bli�szy obrazowi zdrowej, pełnej ko�ci.  

 
 

Rys. 9.26. Warto�� współczynnika wykształcenia regeneratu w kolejnych tygodniach  
stabilizacji. AP 1 – pomiar wykonany przez lekarza specjalist�; AP 2 – pomiar  

wykonany przez osob� bez przygotowania medycznego 

Opisana powy�ej metoda ilo�ciowej oceny regeneratu umo�liwia 
znacznie dokładniejsze okre�lenie stopnia jego dojrzało�ci kostnej,  
a po�rednio równie� stopnia jego uwapnienia i wytrzymało�ci, ni� 
tradycyjne metody opisowe. Uzyskana liczba danych nie pozwala 
jeszcze (w momencie pisania tego tekstu) na ich pełn� analiz� 
statystyczn�, jednak komputerowa analiza regeneratu w korelacji  
z danymi klinicznymi dotycz�cymi przebiegu leczenia ju� teraz 
stanowi istotn� pomoc w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.  

Zalet� przyj�tego 
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jest brak zale�no-
�ci wyniku anali-
zy od jasno�ci  
i kontrastu bada-
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tekstu odpowied-
nie prace nie 
zostały jeszcze 
zako�czone 
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Analiza obrazu echokardiograficznego3 
 
Ilo�ciowa ocena funkcji lewej komory serca ma istotne znaczenie przy 
monitoringu pacjenta oraz we wszelkich badaniach, w których 
poszukuje si� mechanizmu upo�ledzaj�cego funkcj� serca lub 
najlepszej metody leczenia. 

Komentarze, wyja�niaj�ce sens poszczególnych fragmentów algo-
rytmu, b�d� równocze�nie stanowiły ilustracj� drogi jego rozwoju, 
gdy� ka�dy fragment stanowi rozwi�zanie konkretnego problemu, 
który pojawił si� podczas bada�. 

Przed opracowywanym algorytmem postawiono cztery zadania: 

• algorytm powinien wykrywa� lew� komor� serca (LV od ang. left 
ventricle), która jako komora systemowa ma decyduj�ce znaczenie 
dla pracy całego serca; jako najbardziej odpowiedni rodzaj 
odwzorowania wybrano po konsultacji z kardiologami projekcj� 
czterojamow�, 

• algorytm powinien przetwarza� całe cykle pracy serca, dzi�ki 
czemu mo�na analizowa� dynamik� jego pracy, a jednocze�nie 
wyeliminowa� przypadkowe bł�dy detekcji komór serca na poje-
dynczych obrazach, 

• algorytm powinien pracowa� w sposób całkowicie automatyczny, 
tak aby ingerencja operatora systemu ograniczała si� do podania 
pocz�tkowych parametrów analizy; wskazane jest przy tym, aby 
parametry podawane przez operatora były jednoznacznie 
zdefiniowane, tak, by wyeliminowa� bł�dy wprowadzane w meto-
dach półautomatycznych oraz interaktywnych, 

• algorytm powinien by� elastyczny, czyli umie� dostosowa� si� do 
naturalnych ró�nic w obrazie echokardiograficznym, b�d�cych 
konsekwencj� zmian w budowie anatomicznej, funkcji oraz echo-
genno�ci serca u poszczególnych pacjentów. 

Podstaw� skutecznego opracowania jakiegokolwiek algorytmu 
stanowi zawsze precyzyjne okre�lenie problemu, b�d�cego 
przedmiotem analizy. Mo�na powiedzie�, �e problem dojrzewa do 
prób algorytmizacji dopiero po takim jego zdefiniowaniu, które 
pozwala na zrozumienie problemu przez inn� osob�, nie b�d�c� 

                                                 
3 Wykorzystano prac� doktorsk� Z. Latały pt. Wykorzystanie komputerowej 
analizy obrazu ultrasonograficznego do badania serca, Politechnika 
Krakowska, 2002, promotor L. Wojnar. 
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specjalist� w danej dziedzinie. Dlatego, w celu ilustracji zada� 
stoj�cych przed opracowywanym algorytmem na rys. 9.27 pokazano 
przykłady obrazu echokardiograficznego w projekcji czterojamowej 
oraz opisano jego najwa�niejsze elementy, które stanowi� punkt 
wyj�cia do rozwa�a� nad mo�liwo�ci� w pełni automatycznej detekcji 
zarysu lewej komory (LV). 

 

 

Rys. 9.27. Projekcja czterojamowa i podstawowe elementy  
budowy anatomicznej serca 
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Na rys. 9.27a, przedstawiaj�cym serce w fazie skurczu, zaznaczono 
strzałkami widoczne cztery jamy, od których przyj�ła nazw� cała 
projekcja. S� to: prawy i lewy przedsionek oraz prawa i lewa komora 
serca. Na tym samym rysunku zaznaczono równie� elementy 
stanowi�ce granice lewej komory, a mianowicie: zastawk� (ogranicza 
komor� od góry), przegrod� mi�dzykomorow� (ogranicza komor� od 
prawej strony – na rysunku jest to lewa strona), koniuszek serca 
(ogranicza komor� od dołu) oraz zewn�trzn� �cian� serca (ogranicza 
komor� od lewej strony). Prawidłowa detekcja tych elementów jest 
równoznaczna z prawidłow� detekcj� całej komory serca. 

Rys. 9.27 zawiera dodatkowo dwa inne fragmenty zapisu echokardio-
graficznego, które ilustruj� podstawowe problemy detekcji LV. Obraz 
na rys. 9.27b przedstawia to samo serce, co rys. 9.27a, ale tym razem 
w stadium rozkurczu. W tej fazie cyklu zastawka jest otwarta, co 
stanowi istotn� trudno�� dla automatycznego rozgraniczenia komory  
i przedsionka. Ponadto znacznie cie�sza staje si� przegroda 
mi�dzykomorowa. Słabe echo tej struktury daje obraz przegrody  
z przerwami, co mo�e prowadzi� do potraktowania przez program 
obydwu komór jako jeden, du�y obiekt. Z kolei na rys. 9.27c 
pokazano obraz innego serca, ni� obrazy 9.27a i 9.27b. Widoczne s� 
istotne ró�nice w budowie komór, które maj� inny kształt – s� bardziej 
trójk�tne oraz mniej wydłu�one. Mo�na ponadto stwierdzi� wyra�nie 
gorsz� jako�� obrazu echokardiograficznego, który wykazuje słabszy 
kontrast i jest silnie zaszumiony. Dodatkowo, dolna partia obrazu  
w okolicach koniuszka serca wykazuje silne echo (obraz jest w tym 
miejscu bardzo jasny), co mo�e prowadzi� do zani�ania wielko�ci LV. 

Ko�cowa wersja algorytmu, opisywana w niniejszym rozdziale, 
stanowi III etap jego rozwoju, który miał nast�puj�cy przebieg: 

• W pierwszym etapie próbowano wykorzysta� do�wiadczenia  
z półautomatyczn� metod� detekcji komór, opart� na detekcji 
działów wodnych z u�yciem znaczników (markerów) wpro-
wadzanych przez operatora. Poniewa� wspomniana metoda okazała 
si� mało czuła na zmiany znacznika, postanowiono opracowa� 
uniwersalne znaczniki, pozwalaj�ce na detekcj� komór dla całego 
cyklu pracy serca. Niestety, rozwi�zanie to okazało si� niesku-
teczne, gdy� uniwersalny znacznik wymagał indywidualnej 
optymalizacji metod� prób i bł�dów dla analizowanego cyklu  
(rys. 9.28), co oczywi�cie dyskwalifikuje tak� metod� bada�. 
Do�wiadczenia z tego etapu pracy wykazały m.in. konieczno�� 
poszukiwania nowych metod detekcji kraw�dzi na obrazach  
o du�ym stopniu rozmycia konturów oraz znacznym poziomie 
szumów. 
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Rys. 9.28. Wpływ uniwersalnego znacznika na wynik detekcji: a) znacznik wst�pnie 
opracowany przez operatora, b) znacznik zoptymalizowany metod� prób i bł�dów, 

 c) wynik detekcji: z u�yciem wst�pnego (linia ci�gła) oraz  
zoptymalizowanego znacznika (linia przerywana) 

• W drugim etapie postanowiono całkowicie zmieni� sposób 
detekcji. Ze wzgl�du na trudno�ci ze zdefiniowaniem znacznika 
zarzucono detekcj� działów wodnych, natomiast zarys komory 
próbowano wykry� czterema niezale�nymi metodami. Wybrano 
nast�puj�ce sposoby detekcji komór:  

1) detekcja lokalnych maksimów (white top-hat), wyrównanie 
histogramu i binaryzacja z zało�onym z góry progiem detekcji, 

2) binaryzacja obrazu wygładzonego filtrem u�redniaj�cym o du-
�ym zasi�gu, 

3) automatyczna binaryzacja obrazu po wyrównaniu histogramu 
oraz 

4) automatyczna binaryzacja obrazu przedstawiaj�cego gradient 
morfologiczny (ró�nica dylatacji i erozji). 

Wyboru metod dokonano po przeanalizowaniu wielu ró�nych 
algorytmów na du�ej liczbie obrazów. Niestety, �adna z omawia-
nych metod nie okazała si� uniwersalna. Dlatego ostateczn� 
detekcj� przeprowadzano na podstawie sumowania wyników 
poszczególnych metod detekcji. Przyj�to, �e poprawny obraz 
komory to ten obszar, który został zaliczony przez co najmniej trzy 
ró�ne metody detekcji (rys. 9.29). Taki sposób wyboru komory 
zabezpieczał zarówno przed wyborem zbyt du�ego, jak i zbyt 
małego obszaru. Omawiana metoda okazała si� dobra i skuteczna, 
ale jedynie w przypadku wyselekcjonowanych obrazów o bardzo 
dobrej jako�ci.  

Do�wiadczenia zebrane podczas opracowywania tego etapu 
projektowania algorytmu zostały wykorzystane w trzecim etapie 
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do automatycznego wyznaczania wst�pnego znacznika oraz do 
opracowania optymalnego sposobu filtracji obrazu przed detekcj� 
komory. 

• W trzecim etapie konstruowania algorytmu powrócono do idei 
detekcji zarysu komory na podstawie wyników detekcji działów 
wodnych. Opracowano jednak dwa zupełnie nowe rozwi�zania, 
które okazały si� kluczem do ko�cowego sukcesu: wprowadzono 
całkowicie nowy, promieniowy sposób wyznaczania obrazu 
gradientowego oraz zastosowano metod� dynamicznego znacznika, 
który konstruowano na podstawie wyników detekcji z poprzed-
niego obrazu.  

 

Rys. 9.29. Sposób detekcji komory u�ywany w drugim etapie konstruowania 
algorytmu: a, b, c oraz d) cz�stkowe wyniki detekcji komory, e) suma cz�stkowych  

detekcji oraz f) ko�cowy wynik detekcji nało�ony na obraz wyj�ciowy 

Przejdziemy teraz do szczegółowego opisu algorytmu. 

Omawiany algorytm ma charakter sekwencyjny, co oznacza, �e 
detekcja LV na kolejnych obrazach w ramach całego cyklu odbywa 
si� na podstawie zarysu LV wyznaczonego dla poprzedniego obrazu. 
Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takiej p�tli przekształ-
ce� jest jednoznaczne ustalenie warunków pocz�tkowych. W celu 
wyeliminowania wpływu operatora na wyniki analizy postanowiono 
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opracowa� specjalny algorytm, przeznaczony do wyznaczania 
pocz�tkowego zarysu LV.  

 

Rys. 9.30. Predefiniowane, pomocnicze znaczniki u�ywane w opisywanym 
algorytmie: znacznik obrazu USG (du�y pi�ciok�t), znacznik LV (elipsa) 

oraz znacznik koniuszka serca (mały pi�ciok�t) 

Poniewa� obraz ultrasonograficzny jest najcz��ciej przedstawiany  
w wycinku koła, w analizie nale�y uwzgl�dnia� tylko ten fragment 
obrazu, niezale�nie od fazy cyklu pracy serca. Podobnie, analizuj�c 
LV nale�y odrzuci� pozostałe jamy widoczne na obrazie. Słu�� temu 
predefiniowane, pomocnicze znaczniki wczytywane przez program na 
samym pocz�tku analizy. Ilustruje je wszystkie rys. 9.30, na którym 
pokazano te znaczniki nało�one na obraz echokardiograficzny: 

• znacznik obrazu USG (du�y pi�ciok�t) ogranicza obszar analizy – 
wszystkie obiekty wykryte przez program, a le��ce na zewn�trz 
tego znacznika, s� odrzucane, 

• znacznik LV (elipsa) umo�liwia identyfikacj� lewej komory. Jak 
wida� to na rys. 9.30, znajduje si� on we wn�trzu LV niezale�nie 
od naturalnych ró�nic anatomicznych pomi�dzy sercami ró�nych 
osób, 

• znacznik koniuszka serca (mały pi�ciok�t) jest u�ywany podczas 
analizy w celu zmuszenia programu do poszukiwania granic 
komory w tym obszarze. Bez obecno�ci tego znacznika obszar 
koniuszka serca byłby cz�sto pomijany z powodu obecno�ci 
silnego echa (prawy obraz na rys. 9.30). 

Opisywane znaczniki s� przygotowanymi przed rozpocz�ciem analizy 
obrazami binarnymi. Na rys. 9.30, dla lepszego zilustrowania ich roli 
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oraz umiejscowienia na analizowanym obrazie, pokazano jedynie ich 
granice naniesione na obraz echokardiograficzny.  

Po zdefiniowaniu pomocniczych znaczników mo�na przyst�pi� ju� do 
wyznaczania pierwszego zarysu komory, stanowi�cego punkt wyj�cia 
do dalszej analizy. Skuteczn� detekcj� mo�na przeprowadzi� jedynie 
na takim obrazie, który zawiera dobrze widoczne wszystkie elementy 
ograniczaj�ce LV (porównaj rys. 9.27). Najlepiej warunki te spełnia 
LV w fazie skurczu, gdy� zamkni�ta zastawka wyra�nie ogranicza LV 
od góry, a skurcz mi��ni powoduje wzrost g�sto�ci tkanek, co daje 
silniejsze echo i bardziej kontrastowy obraz �cian serca oraz 
przegrody mi�dzykomorowej. Przykładowy obraz, który w omawia-
nym algorytmie ma zawsze rozmiar 340x340 punktów obrazu 
(pikseli), pokazano na rys. 9.31a. Obraz ten poddawany jest szeregowi 
operacji: 

• pierwszym krokiem jest likwidacja liniowej struktury, typowej dla 
obrazów zapisanych w standardzie wideo, co uzyskujemy dzi�ki 
dylatacji o wielko�ci 1 z u�yciem pionowego elementu liniowego 
(rys. 9.31b), 

• drugim krokiem jest wygładzenie obrazu za pomoc� filtru 
u�redniaj�cego o wielko�ci 10; wynikiem tej filtracji jest �rednia 
arytmetyczna z kwadratowego otoczenia analizowanego punktu, 
zawieraj�cego 100 pikseli (rys. 9.31c), 

• pomimo wzgl�dnie dobrego kontrastu i jako�ci obrazu komory  
w momencie skurczu bardzo cz�sto obserwuje si� nieci�gło�ci  
w obrazie przegrody mi�dzykomorowej, co wida� wyra�nie na 
rys. 9.31c w pobli�u zastawki. Poniewa� przegroda mi�dzyko-
morowa przebiega na analizowanym obrazie w przybli�eniu 
pionowo, braki tego typu mo�na skutecznie zniwelowa� za 
pomoc� zamkni�cia (dylatacja z nast�pn� erozj�) z pionowym 
elementem liniowym o wielko�ci 10. Taka wielko�� zamkni�cia 
wystarcza ju� do likwidacji obserwowanych w praktyce 
nieci�gło�ci, a równocze�nie jest na tyle mała, �e jedynie  
w niewielkim stopniu zniekształca inne, wa�ne obszary obrazu 
(rys. 9.31d), 

• kolejnym etapem analizy jest detekcja lokalnych maksimów (white 
top hat), której wynik jest po prostu ró�nic� obrazu wyj�ciowego  
i obrazu po otwarciu (erozji z nast�pn� dylatacj�). Tego typu 
przekształcenie umo�liwia wykrycie lokalnie najja�niejszych 
obszarów niezale�nie od zmian jasno�ci tła. W analizowanym 
przykładzie tło obrazu jest wyra�nie rozja�nione w dolnej cz��ci 
(rys. 9.31d), natomiast obraz po detekcji lokalnych maksimów jest 
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ju� tej wady pozbawiony (rys. 9.31e). Poniewa� granice LV s� 
krzywoliniowe konieczne było u�ycie elementu strukturalnego 
zbli�onego do koła i nazwanego w algorytmie „round11” 
(rys. 9.32). Zastosowano przekształcenie o wielko�ci 6 kroków, 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Rys. 9.32. Kołowy element strukturalny „round11”,  
u�ywany do detekcji lokalnych maksimów 

• obraz po detekcji lokalnych maksimów ma ju� dobrze widoczne 
elementy ograniczaj�ce LV. Niestety, z powodu ró�nic  
 jako�ci, a przede wszystkim jasno�ci oraz kontrastu poszcze-
gólnych obrazów, niemo�liwe jest ustalenie jednego progu czuło�ci 
do dalszej detekcji. Postanowiono w tym celu wykorzysta� 
przekształcenie nazywane wyrównaniem histogramu, które 
przetwarza obraz wieloodcieniowy (szary) tak, by w przybli�eniu 
wszystkie poziomy szaro�ci wyst�powały w obrazie jednakowo 
cz�sto. Poniewa� parametry pracy echokardiografu dobiera si� tak, 
by obraz serca był mo�liwie jak najwi�kszy, wielko�� komór 
widocznych na analizowanym obrazie jest podobna, niezale�nie od 
badanego pacjenta. Dzi�ki temu wszystkie obrazy na tym etapie 
analizy wygl�daj� podobnie, co stanowi podstaw� do ich dalszego, 
automatycznego  przetwarzania według identycznej procedury. 
Obraz z wyrównanym histogramem przedstawiono na rys. 9.31f, 

• kolejnym krokiem algorytmu jest binaryzacja w zakresie 
poziomów szaro�ci 0-180, co oznacza detekcj� ok. 70% powierz-
chni obrazu (jasne obszary na rys. 9.34a). Wybór takiego wła�nie 
progu detekcji jest konsekwencj� analizy wielu ró�nych obrazów. 
Podwy�szenie progu detekcji prowadziło w wielu przypadkach do 
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zlewania si� poszczególnych jam serca, natomiast ni�szy próg 
detekcji powodował powstanie obrazów o bardzo du�ej liczbie 
otworów lub wr�cz zbiorów drobnych, odizolowanych obiektów, 

• w tak przetworzonym obrazie nale�y wygładzi� brzegi i poskleja� 
w jedn� cało�� drobne, odizolowane elementy. U�yto do tego celu 
filtru rankingowego. Zasada działania tego filtru jest bardzo prosta: 
bierzemy pod uwag� warto�ci wszystkich punktów le��cych  
w zdefiniowanym wcze�niej otoczeniu aktualnie analizowanego 
punktu, ustawiamy warto�ci tych punktów w ci�g niemalej�cy  
i przypisujemy analizowanemu punktowi t� warto��, która 
odpowiada wcze�niej wybranej pozycji w rankingu. W przypadku 
omawianego algorytmu wybrano kołowe otoczenie, zdefiniowane 
jako „round9” (rys. 9.33).  

0 0 0 1 1 1 0 0 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Rys. 9.33. Kołowy element strukturalny „round9”,  
u�ywany do wygładzania obrazu 

 

Otoczenie to zawiera 71 punktów, a jako pozycj� progow� przyj�to 
warto�� 41, co odpowiada ok. 60% liczebno�ci punktów w otoczeniu 
„round9”. Inaczej mówi�c, do wykrytych obiektów zaliczono 
wszystkie te punkty, w których otoczeniu co najmniej 40% punktów 
zostało wcze�niej, podczas binaryzacji, zaliczonych jako obiekty. 
Omówiona powy�ej filtracja daje zarówno wyra�ne wygładzenie 
brzegów, jak i zalanie drobnych otworów. Wynik działania tego kroku 
algorytmu pokazano na rys. 9.34b, 
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Rys. 9.34. Przekształcanie obrazu po wyrównaniu histogramu: a) binaryzacja, b) wy-
gładzanie filtrem rankingowym, c)wspólna cz��� z pomocniczym znacznikiem  
obrazu USG po zalaniu otworów, d) otwarcie pionowym elementem liniowym,  

e) otwarcie poziomym elementem liniowym, f) rekonstrukcja na podstawie  
pomocniczego znacznika LV 

• kolejnym krokiem jest usuni�cie elementów le��cych poza 
obszarem zaj�tym przez obraz echokardiograficzny, co uzysku-
jemy poprzez logiczn� operacj� AND z  pomocniczym znaczni-
kiem obrazu USG. Nast�puj�ce po tej operacji zalanie otworów 
prowadzi do kolejnego obrazu, pokazanego na rys. 9.34c, 

• na rys. 9.34c wida� wyra�nie LV i lewy przedsionek, ale struktury 
te s� poł�czone z pozostał� cz��ci� obrazu binarnego. W celu 
odseparowania LV od reszty obrazu wykonujemy otwarcie o wiel-
ko�ci 20 kolejno za pomoc� pionowego (rys. 9.34d) oraz 
poziomego (rys. 9.34e) liniowego elementu strukturalnego, co 
prowadzi do obrazu wyodr�bnionej lewej komory, 

• lew� komor� serca mo�emy wyizolowa� z obrazu poprzez jego 
rekonstrukcj� na podstawie pomocniczego znacznika LV. Tak 
otrzymany zgrubny obraz LV przedstawiono rys. 9.34f, 
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Rys. 9.35. Ko�cowe stadia detekcji wst�pnego obrazu (znacznika) LV 

• obraz komory, widoczny na rys. 9.34f jest bardzo kanciasty, co nie 
odpowiada rzeczywisto�ci. Mo�na go wygładzi�, u�ywaj�c do tego 
celu kolejno zamkni�cia i otwarcia z elementem strukturalnym 
„round11” o wielko�ci 44 (rys. 9.35a), 

• prowadzone wcze�niej operacje oddzielania LV od reszty obrazu 
binarnego powoduj� zani�enie jej rozmiarów w kierunku 
pionowym. Aby skorygowa� ten bł�d, wprowadzono ostatni krok 
przetwarzania, którym jest dylatacja z pionowym, liniowym 
elementem strukturalnym o wielko�ci 10 (rys. 9.35b). 

Opisany powy�ej ci�g przekształce� prowadzi do poprawnej detekcji 
LV w fazie skurczu komory, co mo�na sprawdzi� na rys. 9.35c. 
Narysowany tu �ółtym kolorem zarys komory powinien si�ga� nieco 
ni�ej w kierunku koniuszka serca, ale taki wynik detekcji jest 
akceptowalny jako wst�pny znacznik do całej sekwencji 
przekształce�. Sprawdzono, �e opisany powy�ej sposób detekcji daje 
poprawne wyniki dla obrazów USG o ró�nej jako�ci (tu przed-
stawiono przypadek do�� trudny do automatycznej analizy), ale 
zawsze istnieje ryzyko bł�dnej detekcji na danym obrazie. Dopuszcze-
nie do takiej bł�dnej detekcji powodowałoby z kolei mylne wyniki 
całej dalszej analizy. Aby zabezpieczy� si� przed takim bł�dem 
program dokonuje opisanej powy�ej detekcji na wszystkich obrazach, 
a jako wst�pny znacznik LV wybiera ten obraz, na którym wykryta 
komora ma najmniejsze pole powierzchni. 

Jak ju� wspomniano, w ostatnim, trzecim etapie rozwoju algorytmu 
powrócono do idei wyznaczania zarysu LV na podstawie detekcji 
działów wodnych, wprowadzono jednak dwie zmiany: po pierwsze 
znacznik komory jest zmienny i okre�lany na podstawie zarysu LV 
wyznaczonego na poprzednim obrazie, a po drugie wprowadzono 
zupełnie nowy sposób wyznaczania obrazu gradientowego, nazwany 
gradientem promieniowym. Koncepcja gradientu promieniowego 
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okazała si� najistotniejszym elementem nowego algorytmu  
i zostanie dokładniej przedstawiona poni�ej.  

 

Rys. 9.36. Ilustracja wpływu obrazu gradientowego na wynik detekcji działów 
wodnych: a) obraz wyj�ciowy, b) znacznik do detekcji działów wodnych, c) gradient 

morfologiczny, d) gradient definiowany przez u�ytkownika (opis w tek�cie),  
e) gradient promieniowy, f) wyniki detekcji z u�yciem poszczególnych  
obrazów gradientowych; linie: przerywana, biała i czarna odpowiednio  

dla obrazów gradientowych c, d oraz e 

Znaczenie doboru odpowiedniego sposobu wyznaczania gradientu 
zostanie przedstawione na przykładzie obrazu testowego (rys. 9.36a), 
symuluj�cego problemy typowe dla detekcji LV. Obraz testowy 
przedstawia jasny, nieregularny pier�cie� z lokalnymi nieci�gło�ciami. 
Wyznaczenie granic wn�trza tego pier�cienia stanowi problem bardzo 
zbli�ony do detekcji LV. Detekcja działów wodnych wymaga wcze�-
niejszego zdefiniowania znaczników, które pokazano na rys. 9.36b. 
Wynikiem analizy b�dzie zawsze zamkni�ta p�tla, zawarta  
w granicach czarnego pier�cienia widocznego na rys. 9.36b. Detekcja 
działów wodnych to w istocie wyszukiwanie �cie�ki ł�cz�cej 
najja�niejsze miejsca obrazu. Odpowiada to detekcji działów 
wodnych, je�eli poziomy szaro�ci b�dziemy interpretowali jako 
wysoko�ci poszczególnych punktów obrazu. Aby te najja�niejsze 
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miejsca odpowiadały kraw�dziom wykrywanego obszaru nale�y 
wykorzysta� odpowiedni obraz gradientowy. 

Ze wzgl�du na rozmycie kraw�dzi niemo�liwe jest wykorzystanie 
typowych filtrów do detekcji kraw�dzi: Sobela, Robertsa lub Prewitta. 
Dobre uwidocznienie kraw�dzi daje gradient morfologiczny (ró�nica 
dylatacji i erozji), którego u�ywano w pierwszej wersji algorytmu  
i który pokazano na rys. 9.36c. Niestety, daje on jasny obraz obydwu 
kraw�dzi, zarówno zewn�trznych, jak i wewn�trznych. Staje si� to 
główn� przyczyn� bł�dów w detekcji (por. przerywana linia na rys. 
9.36f). Próbowano ró�nych innych gradientów, jak na przykład 
gradientu nazwanego „diagonal1” (rys. 9.36d), którego matryc� 
pokazano na rys. 9.37b. Filtr ten daje efekt płaskorze�by i prowadzi 
równie� do bł�dnej detekcji (biała linia na rys. 9.36f). 

  0 0 0 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   

  0 0 0 1 0 1 0   0 1 0 1 0 0 0   

  0 0 0 0 1 0 1   1 0 1 0 0 0 0   

  0 -1 0 0 0 1 0   0 1 0 0 0 -1 0   

  -1 0 -1 0 0 0 0   0 0 0 0 -1 0 -1   

  0 -1 0 -1 0 0 0   0 0 0 -1 0 -1 0   

  0 0 -1 0 0 0 0   0 0 0 0 -1 0 0   

 a         b          

    1 1 1              

    1 1 1      1 1 0 -1 -1    

    0 0 0      1 1 0 -1 -1    

    -1 -1 -1      1 1 0 -1 -1    

    - -1 -1              

 c         d          

Rys. 9.37. Matryce filtrów do detekcji kraw�dzi, u�ywanych w gradiencie 
promieniowym: a) diagonal, b) diagonal1, c) vertical, d) horizontal 

Najlepszy wynik daje obraz wprowadzonego w niniejszej pracy 
gradientu promieniowego, którego działanie zilustrowano na rys. 
9.36e. Wida� wyra�nie, �e najja�niejsze miejsca obrazu 
gradientowego przypadaj� we wn�trzu pier�cienia widocznego na rys. 
9.36a. Inaczej mówi�c, poruszaj�c si� od centralnego punktu obrazu 
(punkt ten mo�e by� umieszczony w dowolnym miejscu obrazu) 
wzdłu� dowolnego promienia zawsze najpierw trafiamy na dodatni� 
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warto�� gradientu (jasne punkty), a dopiero pó�niej na ujemn� 
(najciemniejsze punkty obrazu gradientowego). Powy�sza 
interpretacja wyja�nia zaproponowan� nazw� gradientu. Wykorzy-
stanie gradientu promieniowego do detekcji działów wodnych dało 
niemal bezbł�dny wynik, pokazany w formie czarnej linii na  
rys. 9.36f. Poni�ej przedstawiony zostanie sposób jego wyznaczania. 

W celu wyznaczenia gradientu promieniowego przeprowadza si� 
nast�puj�ce operacje:  

• wybieramy współrz�dne punktu centralnego (X0, Y0) i tworzymy 
dwa obrazy pomocnicze. Pierwszy obraz pomocniczy (rys. 9.38b) 
składa si� z dwóch grup punktów: o warto�ci 1 (dla x < X0, 
zaznaczone jasnym odcieniem) oraz o warto�ci –1 (pozostałe 
punkty, zaznaczone kolorem czarnym). Drugi obraz pomocniczy 
(rys. 9.38e) składa si� z dwóch grup punktów: o warto�ci 1 (dla y < 
Y0, zaznaczone jasnym odcieniem) oraz o warto�ci –1 (pozostałe 
punkty, zaznaczone kolorem czarnym), 

• wyznaczamy obraz gradientowy, u�ywaj�c matrycy „horizontal” 
(rys. 9.38a), a nast�pnie mno�ymy go przez pierwszy obraz 
pomocniczy (rys. 9.38b). Otrzymujemy obraz gradientowy 
(rys. 9.38c), w którym �rodkowa cz��� jest ja�niejsza od zew-
n�trznej, 

• podobnie wyznaczamy obraz gradientowy, u�ywaj�c matrycy 
„vertical” (rys. 9.38d), a nast�pnie mno�ymy go przez drugi obraz 
pomocniczy (rys. 9.38e). Otrzymujemy nast�pny obraz gradien-
towy (rys. 9.38f), w którym �rodkowa cz��� jest ja�niejsza od 
zewn�trznej, 

• dodajemy do siebie obrazy pomocnicze z rys. 9.38b i d, a wynik 
tego dodawania dzielimy przez 2. Otrzymujemy kolejny obraz 
pomocniczy (rys. 9.39b), w którym wyst�puj� trzy warto�ci: 1 
(jasnoszary), 0 (szary) oraz –1 (czarny), 

• wyznaczamy obraz gradientowy, u�ywaj�c matrycy „diagonal1” 
(rys. 9.39a), a nast�pnie mno�ymy go przez obraz pomocniczy 
(rys. 9.39b). Otrzymujemy obraz gradientowy, składaj�cy si�  
z dwóch łuków (rys. 9.39c), którego �rodkowa cz��� jest ja�niejsza 
od zewn�trznej, 
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• tworzymy kolejny obraz pomocniczy, zbli�ony do pokazanego na 
rys. 9.39b. Ró�nica polega na tym, �e jednym z elementów 
składowych jest negatyw obrazu pomocniczego z rys. 9.38b. Po 
pomno�eniu utworzonego obrazu przez obraz gradientowy 
powstały przy zastosowaniu matrycy „diagonal” otrzymujemy 
kolejny obraz, pokazany na rys. 9.39d, 

• dodaj�c do siebie obrazy z rys. 9.39c oraz d otrzymujemy wst�pny 
obraz gradientu radialnego, co przedstawiono na rys. 9.39e, 

• obraz pokazany na rys. 9.39e jest ju� dobrym obrazem gradientu 
promieniowego, mo�e jednak wykazywa� pewne bł�dy w kierunku 
poziomym oraz pionowym. Dlatego jako ko�cowy wynik detekcji 
gradientu promieniowego przyj�to obraz stanowi�cy maksimum  
z trzech obrazów gradientowych, pokazanych na rys. 9.38c, 9.38f 
oraz 9.39e. Ten ostateczny wynik detekcji gradientu promie-
niowego zilustrowano na rys. 9.39f. 

 

Rys. 9.38. Wyznaczanie gradientu radialnego – cz��� pierwsza: a) gradient 
 z matryc� „horizontal”, b) pierwszy obraz pomocniczy, c) iloczyn obrazów  

a oraz c, d) gradient z matryc� „vertical”, e) drugi obraz pomocniczy,  
c) iloczyn obrazów d oraz e 
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Rys. 9.39. Wyznaczanie gradientu radialnego – cz��� druga: a) gradient z matryc� 
„diagonal”, b) zło�ony obraz pomocniczy (opis w tek�cie), c) iloczyn obrazów 

 (a) oraz (c), d) analogicznie przetworzony gradient z matryc� „diagonal”, 
 e) suma obrazów c oraz d, c) ko�cowy wynik detekcji 

W ramach opisu algorytmu detekcji LV przedstawiono ju� trzy bardzo 
istotne jego elementy, a mianowicie: 

• predefiniowane pomocnicze znaczniki (markery), 

• sposób detekcji pierwszego, wst�pnego zarysu LV oraz  

• sposób wyznaczania gradientu radialnego, który decyduje o jako-
�ci całego algorytmu. 

Wykorzystuj�c wymienione wy�ej elementy przyst�pimy do budowy 
w pełni automatycznego algorytmu, którego celem jest ko�cowa 
detekcja LV. W opisywanym algorytmie mo�na wyró�ni� cztery etapy 
detekcji: 

• wyznaczenie markera do detekcji działów wodnych, 

• przygotowanie obrazu gradientowego, 

• detekcj� działów wodnych oraz 

• ko�cow� obróbk� wykrytego zarysu LV. 
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Przedstawiony powy�ej podział nie ma formalnie �adnego znaczenia, 
ułatwia jednak studiowanie do�� zło�onej sekwencji przekształce�. 
Przejdziemy teraz do omawiania poszczególnych kroków detekcji LV: 

• algorytm działa w sposób sekwencyjny. Je�eli w cyklu mamy n 
obrazów (zazwyczaj n = 22), to w wyniku detekcji wst�pnego 
markera otrzymujemy oprócz samego markera równie� numer 
obrazu, z którego powstał (oznaczmy go symbolem i). W pierwszej 
kolejno�ci na podstawie wst�pnego markera wyznaczamy LV na 
obrazie i+1. Nast�pnie, na podstawie LV dla obrazu i+1 
wyznaczamy LV dla obrazu i+2. Cały cykl powtarzamy a� do 
obrazu n, którego LV słu�y jako marker dla obrazu nr 1. Cykl 
analizy ko�czy si� na i-tym obrazie, 

 

 

Rys. 9.40. Wyznaczanie LV – cz��� pierwsza: a) obraz pocz�tkowy, b) wst�pny 
znacznik LV, c) znacznik po erozji, d) znacznik po dylatacji, e) znacznik  

po dodaniu markera koniuszka serca, f) ostateczny znacznik  
do detekcji działów wodnych 

• przy sekwencyjnym wyznaczaniu LV ró�nice pomi�dzy 
kolejnymi komorami nie mog� by� zbyt du�e. Wyznaczenie 
dopuszczalnego zakresu zmian stanowi pierwszy krok analizy. 
Przyj�to, �e maksymalna ró�nica pomi�dzy dwoma kolejnymi 
obrazami LV w całym cyklu nie mo�e przekroczy� 10% 
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pionowego rzutu (wysoko�ci) obrazu komory u�ytego jako 
wst�pny znacznik (rys. 9.40b), 

• po ustaleniu wielko�ci dopuszczalnych zmian tworzymy poprzez 
erozj� o tej wielko�ci znacznik minimum (rys. 9.40c) oraz poprzez 
dylatacj� znacznik maksimum. Dodatkowo, ze wzgl�du na wyst�-
puj�ce cz�sto rozmycie przegrody mi�dzykomorowej i zewn�trz-
nych �cian serca, znacznik maksimum poddajemy dodatkowej 
dylatacji poziomym elementem liniowym o wielko�ci 20 
(rys. 9.40d), 

• aby nie pomin�� w dalszej analizie obszaru koniuszka serca, 
dodajemy do znacznika maksimum znacznik koniuszka serca (po-
kazany na rys. 9.30) i w ten sposób otrzymujemy ko�cow� wersj� 
znacznika maksimum (rys. 9.40e), 

• ł�cz�c ze sob� za pomoc� operacji XOR znaczniki minimum  
i maksimum otrzymujemy znacznik do detekcji działów wodnych 
(rys. 9.40f), 

 

Rys. 9.41. Detekcja LV – cz��� druga: a) obraz pocz�tkowy po dylatacji pionowym 
elementem liniowym, b) rozmycie filtrem u�redniaj�cym, c) gradient promieniowy, 

d) gradient promieniowy po u�rednieniu, e) LV jako wynik detekcji działów 
wodnych, f) LV po wygładzeniu 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 383

• po ustaleniu znacznika nale�y przygotowa� obraz gradientowy do 
detekcji działów wodnych. Obraz pocz�tkowy (rys. 9.40a) 
poddajemy dylatacji o wielko�ci 1 za pomoc� pionowego, 
liniowego elementu strukturalnego. W ten sposób eliminujemy 
liniow� struktur�, typow� dla zapisu w standardzie wideo 
(rys. 9.41a), 

• nast�pnie obraz rozmywamy, aby wyeliminowa� zb�dne szczegóły 
u�ywaj�c filtru u�redniaj�cego. W omawianym algorytmie u�red-
nianie jest wykonywane jako obliczanie �redniej arytmetycznej 
warto�ci poszczególnych punktów obrazu w kwadratowym 
obszarze o boku 16 pikseli (rys. 9.41b), 

• na podstawie rozmytego obrazu wyznaczamy gradient radialny, 
którego �rodek odpowiada �rodkowi ci��ko�ci znacznika minimum 
(rys. 9.41c). Na obrazie gradientu radialnego widoczne s� krótkie 
poziome i pionowe linie, b�d�ce pozostało�ci� operacji u�redniania 
(rys. 9.41c), 

• obraz gradientowy ponownie u�redniamy takim samym filtrem, jak 
obraz z rys. 9.41a, co prowadzi do wygładzonego obrazu 
gradientowego (rys. 9.41d), 

• na podstawie wygładzonego obrazu gradientowego oraz 
przygotowanego wcze�niej znacznika mo�emy dokona� detekcji 
działów wodnych, co daje obraz LV pokazany na rys. 9.41e, 

• otrzymany w ten sposób wst�pny obraz LV jest nast�pnie 
poddawany szeregowi operacji korekcyjnych. S� to kolejno 
nast�puj�ce przekształcenia:  

– dodanie od dołu pasa o szeroko�ci 15 pikseli (korekcja 
pomijanego podczas detekcji koniuszka serca) w celu wydłu-
�enia LV, 

– zalanie otworów, które mog� powsta� przy niekorzystnej 
geometrii brzegu LV i otwarcie elementem „round11” o wiel-
ko�ci 4 w celu wygładzenia brzegów wykrytej LV, 

– uzupełnienie brakuj�cego lewego górnego rogu (ten problem 
nie wyst�pił w sekwencji przekształce� u�ytej do ilustracji 
algorytmu, ale spotyka si� go w tych obrazach, w których echo 
otwieraj�cej si� zastawki ogranicza wielko�� wykrywanej 
komory wła�nie w lewym górnym rogu). Dokonuje si� tego za 
pomoc� operacji pogrubiania z nast�puj�cym elementem 
strukturalnym: 
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              1 1 X               

              1  0               

              X 0 0               

Pogrubianie (thickening) jest powtarzane dwukrotnie, gdy�  
w niektórych przypadkach konfiguracja brzegu LV nie pozwala 
na uzupełnienie całego lewego górnego rogu w jednym 
przej�ciu, 

– operacj� wygładzania brzegu LV ko�czy si� zamkni�ciem  
i otwarciem za pomoc� elementu „round11” o wielko�ci 2, co 
daje obraz LV pokazany na rys. 9.41f. 

 

Rys. 9.42. Detekcja LV – cz��� trzecia: a) wynik filtracji rankingowej, b) gradient 
promieniowy, c) gradient promieniowy po u�rednieniu, d) LV jako wynik detekcji 

działów wodnych, e) LV po zamkni�ciu, f) zło�enie wyników  
dwóch niezale�nych detekcji 

• pomimo du�ej odporno�ci opisywanego sposobu detekcji na 
zakłócenia obrazu USG niekiedy spotyka si� istotne bł�dy detekcji. 
Aby je zminimalizowa�, przeprowadzamy drug�, niezale�n� 
detekcj�. Jej podstaw� jest obraz USG po filtracji rankingowej, 
dokonywanej w kwadratowym obszarze o boku 13 pikseli.  
W rezultacie filtracji analizowanemu punktowi przypisywana jest 
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warto�� zajmuj�ca 120 miejsce w rankingu. Prowadzi to do silnie 
zgeneralizowanego obrazu (rys. 9.42a), 

• nast�pnie, podobnie jak w przypadku pierwszej detekcji, 
wyznaczamy gradient promieniowy (rys. 9.42b), wygładzamy go 
(rys. 9.42c) i przeprowadzamy detekcj� działów wodnych, aby 
uzyska� obraz LV (rys. 9.42d), 

• w odró�nieniu od poprzedniej detekcji obraz komory nie wymaga 
znacznej korekty; ograniczamy j� do zamkni�cia elementem 
„round11” o wielko�ci 4 (rys. 9.42e), 

• kolejnym krokiem jest poł�czenie wyników dwóch prób detekcji 
LV; jest to obraz składaj�cy si� z obrysów obydwu komór oraz 
ró�nicy pomi�dzy nimi, otrzymanej przekształceniem XOR 
(rys. 9.42f), 

 

 

Rys. 9.43. Detekcja LV – zako�czenie: a) wynik szkieletyzacji, b) ko�cowy obraz 
komory, c) wynik detekcji nało�ony na obraz pocz�tkowy 

• obraz powstały z poł�czenia obydwu sposobów detekcji jest 
nast�pnie wygładzany poprzez zamkni�cie elementem „round11”  
o wielko�ci 4 i poddawany szkieletyzacji z obci�ciem gał�zi, co 
prowadzi do zamkni�tej p�tli, która jest ju� bardzo dobrym 
przybli�eniem ostatecznego wyniku (rys. 9.43a), 

• wypełnienie p�tli z rys. 9.43a daje obraz LV, który poddajemy 
ko�cowemu wygładzeniu za pomoc� otwarcia i zamkni�cia 
elementem „round11” o wielko�ci 2. Niekiedy, wskutek silnego 
echa od otwieraj�cej si� zastawki, w górnej cz��ci komory 
wyst�puje obni�enie w kształcie siodła (�lady takiego siodła s� 
widoczne równie� na rys. 9.43b). Likwidujemy je poprzez 
zamkni�cie z poziomym, liniowym elementem strukturalnym  
o wielko�ci 20, 
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• ostatnim krokiem detekcji LV jest sprawdzenie, czy obraz komory 
nie został zbytnio rozbudowany w kierunku przedsionka, co mo�e 
zdarzy� si� przy otwartej zastawce. Zabezpieczenie przed tym 
bł�dem polega na usuni�ciu wszystkich punktów, które si�gaj� 
ponad najmniejsz� komor� wy�ej, ni� 15% jej wysoko�ci. 

W ten sposób ko�czy si� zło�ony proces detekcji LV w projekcji 
czterojamowej. Omówiony algorytm dobrze spełnia swoje zadanie, 
pozwalaj�c na analiz� echokardiogramów ró�nych serc. Zgodnie  
z zało�eniami pracuje w sposób w pełni automatyczny, za� o jako�ci 
wyników mo�e �wiadczy� rys. 9.43c, na którym wynikow� lew� 
komor� serca nało�ono na obraz USG. Przykładow� sekwencj� 
kolejnych 20 obrazów wraz z nało�onymi zarysami wykrytej 
automatycznie lewej komory pokazano na rys. 9.44. Wst�pna 
weryfikacja otrzymywanych dzi�ki omówionemu algorytmowi, 
wyników potwierdziła ich zgodno�� z rezultatami innych metod. 
Obecnie podj�to prace nad zastosowaniem opisanej metody w wa-
runkach klinicznych. Specjali�ci z Kliniki Chirurgii Serca i Naczy� UJ 
w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie stwierdzili, �e mo�e ona 
zast�pi� obci��aj�ce pacjenta (a cz�sto stanowi�ce wr�cz bezpo�rednie 
zagro�enie �ycia) badanie wentrykulograficzne. Swego rodzaju 
ciekawostk� stanowi fakt, �e najwi�kszym problemem technicznym, 
który pozostaje do pokonania, jest zapewnienie odpowiednio 
szybkiego przesyłania obrazów z echokardiografu do pami�ci 
komputera. �ródłem tych trudno�ci jest konstrukcja echokardiografu, 
a �ci�lej rzecz bior�c d��enie konstruktorów do zablokowania takiej 
mo�liwo�ci. 

Wbudowanie 
mo�liwo�ci ła-
twego przesyła-
nia obrazu USG 
do komputera 
spowodowałoby 
powstanie nie-
zale�nych pro-
gramów analizu-
j�cych ten obraz, 
co po�rednio 
obni�yłoby zyski 
producentów 
sprz�tu 
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Rys. 9.44. Przykładowa sekwencja obrazów USG z nało�onymi wykrytymi  
automatycznie zarysami lewej komory serca 
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Ilo�ciowa ocena stopnia włóknienia mi��nia sercowego 
w mysim modelu niewydolno�ci serca (myszy 
transgeniczne Tgαq*44)4 

 
Omawiany poni�ej przykład mo�e by� szczególnie interesuj�cy dla 
lekarzy, gdy� pokazuje mo�liwo�� zastosowania metod analizy obrazu 
w zaawansowanych problemach badawczych. Z tego wzgl�du dodano 
bardziej szczegółowy opis problemu, przygotowany przez dr hab. 
med. Stefana Chłopickiego (Katedra Farmakologii Collegium 
Medicum UJ). 

Niewydolno�� serca mo�e mie� ró�ne przyczyny, takie jak np. 
choroba niedokrwienna serca, nadci�nienie t�tnicze, wady zastawko-
we serca, choroby zapalne mi��nia sercowego, kardiomiopatie idiopa-
tyczne. Pomimo tak ró�nej etiologii pierwotnego uszkodzenia mi��nia 
sercowego wydaje si�, �e mechanizmy progresji niewydolno�ci 
kr��enia s� w ka�dym przypadku podobne. 	wiadczy o tym fakt, �e 
bez wzgl�du na pierwotn� przyczyn� niewydolno�ci serca farmako-
terapia za pomoc� jednej albo kilku grup leków przynosi do pewnego 
stopnia zahamowanie progresji choroby i ró�nego stopnia zmniej-
szenie �miertelno�ci. A s� to nast�puj�ce grupy leków: inhibitory 
enzymu konwertuj�cego angiotensyn� (ACE-I np. enalapril czy 
perindopril), antagoni�ci receptorów angiotensynowych (AIIA, np. 
lozartan, czy valsartan), antagoni�ci aldosteronu (spironolakton) oraz 
leki β-adrenolityczne (np. metoprolol, karwedilol). Poza tymi 
ogólnymi stwierdzeniami wci�� zbyt mało wiadomo o mechanizmach 
progresji tej gro�nej choroby serca, która jest te� chorob� całego 
układu kr��enia.  

Jednym z istotnych elementów patofizjologii niewydolno�ci serca jest 
włóknienie mi��nia sercowego. Pojawia si� ono w niewydolno�ci 
serca bez wzgl�du na pierwotn� przyczyn� uszkodzenia serca, cho� 
lokalizacja i nasilenie włóknienia mi��nia sercowego mog� by� ró�ne 
w poszczególnych przypadkach klinicznych niewydolno�ci serca. 
Pojawienie si� tkanki włóknistej w mi��niu sercowym, najcz��ciej  
w miejscach gdzie uszkodzone s� komórki mi��nia sercowego – 
kardiomiocyty (włóknienie zast�pcze) albo w przestrzeni mi�dzy-
komórkowej pomi�dzy kardiomiocytami (włóknienie �ródmi��szo-
we) czy wokół naczy� krwiono�nych (włóknienie okołonaczyniowe), 
ma istotny wpływ na czynno�� mi��nia sercowego. Uwa�a si�, �e 

                                                 
4 Praca powstała przy finansowym wsparciu Komitetu Bada� Naukowych, 
grant nr 4PO5A 044 19. 
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włóknienie serca jest jednym z głównych czynników przyczy-
niaj�cych si� do rozwoju rozkurczowej niewydolno�ci serca, ma 
udział w upo�ledzeniu czynno�ci skurczowej i wywołuje zmiany w 
hemodynamice pracy komór (sztywno�� serca). Ponadto włóknienie 
serca mo�e wywoływa� zaburzenia rytmu serca. Mechanizmy 
wywołuj�ce włóknienie mi��nia sercowego nie s� dobrze poznane. 
Równie� niewiele wiadomo jak na stopie� włóknienia serca wpływa 
leczenie poszczególnymi grupami leków stosowanymi w niewydolno-
�ci serca. Wiadomo, �e efekt przeciw-włóknieniowy farmakoterapii, 
niewydolno�ci serca mo�e by� ró�ny. O ile np. antagoni�ci 
aldosteronu i ACE-I wydaj� si� przeciwdziała� rozwojowi włóknienia 
mi��nia sercowego to leki β-adrenolityczne (przynajmniej niektóre  
z nich np. atenolol), zdaj� si� by� takiego działania pozbawione.  

Niepełne zrozumienie mechanizmów prowadz�cych do włóknienia 
mi��nia sercowego u ludzi i uboga wiedza na temat skuteczno�ci 
farmakoterapii w jej leczeniu maj� swoje przyczyny w nie-
doskonało�ci zwierz�cych modeli do�wiadczalnych, na�laduj�cych ten 
proces i trudno�ciach w obiektywnej ocenie zaawansowania 
włóknienia mi��nia sercowego.  

Poni�ej przedstawiamy wyniki bada� nad rozwojem włóknienia 
mi��nia sercowego w toku rozwoju niewydolno�ci mi��nia 
sercowego. Po pierwsze, w omawianych badaniach wykorzystali�my 
unikatowy model zwierz�cy wolno rozwijaj�cej si� niewydolno�ci 
serca jakim s� myszy transgeniczne Tgαq*44. Po drugie, stopie� 
włóknienia był oceniany z wykorzystaniem komputerowej analizy 
preparatów histologicznych barwionych na obecno�� włókien 
kolagenowych. 

Myszy transgeniczne Tgαq*44 z nadekspresj� egzogennej, stale 
aktywnej podjednostki αq w mi��niu sercowym s� unikatowym 
modelem przerostu/niewydolno�ci serca. Po pierwsze, egzogenne 
białko αq* ulega ekspresji wył�cznie w kardiomiocytach (specyficzny 
promotor − αMHC). Po drugie, podjednostka αq* jest stale aktywna, 
wi�c jej ekspresja niewielkiego stopnia jest w stanie uruchomi�  
w sposób ci�gły sygnalizacj� wewn�trz komórek mi��nia sercowego 
zale�n� od endogennego αq, wywołuj�c� przerost mi��nia sercowego  
i nast�pow� niewydolno�� serca. Po trzecie i najwa�niejsze – model 
Tgαq* na�laduje na poziomie białka Gq nadmiern� i przewlekł� 
stymulacj� trzech receptorów w kardiomiocytach; adrenergicznych 
α1, angiotenzynowych AT1, endotelinowych ETA, a wi�c receptorów 
kluczowych w progresji przerostu/niewydolno�ci serca. Tak wi�c 
model na�laduje procesy, które zachodz� w mi��niu sercowym  
u człowieka i przyczyniaj� si� do progresji przerostu mi��nia 
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sercowego i niewydolno�ci kr��enia. Istotne jest równie� to, �e 
dynamika progresji przerostu/niewydolno�ci serca w tym modelu jest 
powolna, co umo�liwia precyzyjn� obserwacj� progresji choroby  
w tym równie� rozwoju włóknienia mi��nia sercowego. 

Serca myszy transgenicznych (Tgαq*44) i myszy kontrolnych (FVB) 
w tym samym wieku były utrwalane w zbuforowanej formalinie, 
krojone i poddawane standardowej procedurze otrzymywania 
preparatów histologicznych. Preparaty były barwione trichromem 
Masona, który zabarwia włókna kolagenowe na niebiesko. W tym 
barwieniu komórki mi��nia sercowego zostaj� zakolorowane na 
czerwono (ta cz��� bada� została wykonana przez dr med. Wiesława 
Frasika, Zakład Patomorfologii szpitala im. Jana Pawła II w Krako-
wie). Wszystkie preparaty były obserwowane przy u�yciu mikroskopu 
Nikon Eclipse 400 i fotografowane za pomoc� aparatu cyfrowego 
Nikon Coolpix 5300. Na rys. 9.45 przedstawiono dwa przykładowe 
obrazy histologiczne. Ró�nica mi�dzy nimi jest wyra�nie widoczna, 
jednak problemem jest ilo�ciowe uj�cie tego zagadnienia. 

Próby wykorzystania obrazu szarego nie daj� dobrego wyniku, gdy� 
efekt barwienia nie jest na tym obrazie widoczny (rys. 9.46). Nale�y 
zatem podda� analizie kolorow� wersj� obrazu (znajduje si� on na 
wklejce, jako rys. 5.8b). Przeanalizujmy zatem kanały RGB zapisa-
nego kolorowego obrazu (rys. 9.47). Wyniki rozbicia na składowe 
RGB, jak ju� opisano to w rozdziale VIII, s� na pierwszy rzut oka 
zaskakuj�ce. 

  
a b 

Rys. 9.45. Obraz histologiczny serca myszy: a) kontrolnej – FVB oraz b) transgenicznej  
z niewydolno�ci� serca – Tgαq*44 (barwienie na obecno�� włóknienia, trichrom Masona).  

Kolorowa wersja rysunku znajduje si� na wklejce 
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Rys. 9.46. Obraz monochromatyczny nie pozwala na analiz� włóknienia 

Cho� włóknienie uwidaczniano poprzez barwienie na niebiesko, jest 
ono całkowicie niewidoczne na składowej niebieskiej (rys. 9.47a). 
Przyczyna tego zjawiska le�y w tym, �e niebieskie elementy wida� nie 
tam, gdzie jest silna składowa niebieska (jest ona silna na całej 
powierzchni obrazu), lecz tam, gdzie wyst�puje osłabienie składowej 
czerwonej (rys. 9.47b). Obraz włóknienia wydaje si� by� wyra�ny, co 
skłania do prób binaryzacji. Niestety, okazuje si�, �e składowa 
czerwona daje zbyt du�e bł�dy detekcji włóknienia, co szczególnie 
wyra�nie wida� z lewej strony rys. 9.47c, gdzie stopie� włóknienia 
jest zdecydowanie zawy�ony. 

Przeprowadzone próby dodatkowej filtracji obrazu i ró�ne warianty 
binaryzacji ka�dorazowo prowadz� do niezadowalaj�cych wyników. 
Pozostaje podj�� prób� zamiany (przekodowania) opisywanego 
obrazu na inny format, a konkretnie HSI. Przedmiotem naszego 
zainteresowania jest oczywi�cie składowa H (barwa), która powinna 
najlepiej odzwierciedla� wyniki barwienia. Ju� wst�pne ogl�dziny 
rys. 9.47d wskazuj�, �e tak jest w istocie. Binaryzacja składowej H nie 
stanowi �adnego problemu (rys. 9.47e), a nało�enie ko�cowego 
wyniku na obraz pocz�tkowy (rys. 9.47f – zobacz kolorow� wersj� na 
wklejce) daje bardzo satysfakcjonuj�cy wynik. 

Je�eli bli�ej zastanowi� si� nad przedstawionym tutaj algorytmem, to 
okazuje si� on by� bardzo prosty. W gruncie rzeczy sprowadza si� do 
zamiany obrazu na obraz zapisany w standardzie HSI, a nast�pnie 
wyszukania składowej niebieskiej, co mo�na łatwo uczyni� poprzez 
binaryzacj� składowej H. Ta prostota i jednocze�nie skuteczno�� 
analizy dowodz�, jak du�y potencjał drzemie w analizie obrazów  
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a b 

  
c d 

  

e f 

Rys. 9.47. Składowe: niebieska (a) i czerwona (b) kolorowego obrazu oraz  
wynik binaryzacji składowej czerwonej (c), składowa H (barwa) obrazu 

kolorowego (d), wynik jej binaryzacji (e) oraz wynik analizy nało�ony na 
obraz wyj�ciowy (f) – kolorowa wersja tego obrazu znajduje si� na wklejce 
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kolorowych. Ponadto, je�li spojrzymy na kolorow� wersj� obrazu  
z rys. 9.47f, to wida� wyra�nie, �e wynik detekcji (zaznaczony  
w postaci czerwonej linii otaczaj�cej obszary włóknienia) jest istotnie 
bardzo dobry. Skłania to do do�� ciekawej refleksji natury 
filozoficznej – w sposób manualny bardzo trudno byłoby prawidłowo 
i powtarzalnie zaznacza� włóknienie. Równocze�nie jednak bez 
�adnych trudno�ci jeste�my w stanie oceni� (i doceni�) prac� 
wykonan� przez system analizy obrazu.  

Wszystko to razem sprawia, �e omawiany przykład nale�y do 
najpi�kniejszych w niniejszej ksi��ce – stanowi proste, skuteczne  
i eleganckie rozwi�zanie, pokazuj�ce, �e komputerowa analiza obrazu 
mo�e by� skutecznym i pomocnym narz�dziem w ocenie obrazów. 
Równocze�nie zło�ono�� badanego zjawiska sprawia, �e osoba 
badaj�cego jest wci�� znacznie wa�niejsza od obecno�ci komputera. 

 

Opisana w tym rozdziale metoda analizy ilo�ciowej umo�liwiła 
dokładne okre�lenie stopnia włóknienia mi��nia sercowego i, co 
najwa�niejsze, pozwala opisa� rozwój włóknienia mi��nia sercowego 
w toku progresji niewydolno�ci serca w mysim modelu tej choroby 
(rys. 9.48). Ograniczenia przedstawionych bada� (zbyt wysoki poziom 

 

Rys. 9.48. Wyniki automatycznej analizy obrazów histologicznych serc 
barwionych na obecno�� włóknienia. Wykres przedstawia rozwój włóknienia 
serca myszy transgenicznych z niewydolno�ci� serca (Tgαq*44) w porówna-

niu z myszami kontrolnymi (FVB), u których nie spodziewamy si� zmian 
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włóknienia u myszy kontrolnych) wynikaj� raczej z niedoskonało�ci 
preparatów histologicznych (zbyt intensywnie wybarwione na 
niebiesko) ni� z niedoci�gni�� oprogramowania analizuj�cego 
niebiesko zabarwione obszary włóknienia mi��nia sercowego. 
Przedstawiona tutaj metoda b�dzie podstaw� do dalszych bada�  
w których przy u�yciu  unikatowego mysiego modelu niewydolno�ci 
serca jakim s� myszy Tgαq*44, analizowana b�dzie skuteczno�� 
ró�nego typu �rodków farmakologicznych w ograniczaniu rozwoju 
włóknienia w niewydolno�ci serca.  

 

 



Rozdział X 
 

Przykłady zastosowa� w nauce 

o materiałach 
 
 
 

Czym�e jest chwast?  
Ro�lin�, której cnót jeszcze nie odkryto 

Ralph Waldo Emerson 
 
 

W tym rozdziale przedstawiono przykłady detekcji ró�nych 
składników strukturalnych wyst�puj�cych w wybranych tworzywach 
in�ynierskich. Najwi�cej przykładów po�wi�cono  detekcji granic 
ziaren, gdy� ten problem bardzo cz�sto pojawia si� w metalografii 
ilo�ciowej, prowadzonej metodami komputerowymi. Cz��� przedsta-
wionych w tym rozdziale algorytmów jest bardzo podobna do tych, 
które omówiono w rozdziałach VI i VII, po�wi�conych metodom 
detekcji ró�nych obiektów w analizowanych obrazach. Podstawowa 
ró�nica polega na tym, �e w niniejszym rozdziale nacisk poło�ono na 
przedstawienie przykładów zastosowa�, natomiast same algorytmy 
zostały omówione w sposób bardziej skrótowy. Dlatego wcze�niejsza 
lektura rozdziałów VI i VII jest ze wszech miar wskazana dla dobrego 
zrozumienia tre�ci. Niektóre z przedstawionych algorytmów mog� by� 
odmienne od tych, za pomoc� których rozwi�zano podobne 
zagadnienia we wspomnianych rozdziałach. Nie jest to jednak �aden 
bł�d. Jak ju� wielokrotnie wspominano, to samo zagadnienie mo�na 
zwykle rozwi�za� z podobnym skutkiem na wiele sposobów,  
a jednoznaczna ocena, który sposób jest lepszy, cz�sto jest po prostu 
niemo�liwa.  

�wiadomie pokazujemy ró�norodne rozwi�zania, by w ten sposób 
skłoni� Czytelników do własnych poszukiwa� mo�liwie najlepszych 
rozwi�za�. Mo�e si� na przykład zdarzy� tak, �e u�ywany system 
analizy obrazu nie pozwoli na odtworzenie którego� z algorytmów, 
gdy� jedna lub kilka u�ytych w nim funkcji nie zostało w danym 
systemie zaimplementowanych. W takiej sytuacji umiej�tno�� 
znalezienia alternatywnego rozwi�zania mo�e mie� wprost nieoce-
nion� warto��. 
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Detekcja granic ziaren ferrytu w �elazie Armco 
 
Na podstawie jako�ciowej oceny wyj�ciowego obrazu szarego 
analizowanej struktury (rys. 10.1a) wydaje si�, �e detekcja granic 
ziaren ferrytu, wyst�puj�cych na tym obrazie, nie powinna 
przedstawia� wi�kszych trudno�ci. Okazuje si� jednak, �e granice 
ujawnione na tym obrazie za pomoc� binaryzacji maj� przebieg 
znacznie odbiegaj�cy od oczekiwanego (rys. 10.1b). To niekorzystne 
zjawisko wynika z nierównomiernego o�wietlenia obserwowanej 
powierzchni próbki. Cie� usuni�to za pomoc� procedury opartej na 
zamkni�ciu z krokiem 2 wyj�ciowego obrazu szarego, poddanego 
uprzednio normalizacji jego histogramu. Otrzymany obraz po 
wyrównaniu histogramu zbinaryzowano metod� maksimum entropii 
(rys. 10.1c). Obraz ten znacznie lepiej oddaje rzeczywiste poło�enie 
szukanych granic ziarn, ni� przedstawiony na rys. 10.1b. Przed 
pomiarem konieczne jest jednak usuni�cie wyst�puj�cych na nim wad. 
W pierwszej kolejno�ci usuni�to te spo�ród wydetekowanych 
obiektów, które nie były granicami ziarn (rys. 10.1d). W tym celu 
zastosowano sekwencj� nast�puj�cych przekształce�: dylatacja  
z krokiem 1, eliminacja obiektów nie maj�cych punktów wspólnych  
z ramk� obrazu, szkieletyzacja oraz inwersja. Nieci�gło�ci 
wyst�puj�ce na granicach skorygowano natomiast za pomoc� 
segmentacji kontrolowanej, z markerami o minimalnym wymiarze 
liniowym nie mniejszym od 2 pikseli. Na negatywie otrzymanego 
obrazu (rys. 10.1e) widoczna jest ci�gła siatka granic. Towarzysz� jej 
liczne poł�czone z ni� obiekty nie b�d�ce granicami ziarn. W celu ich 
usuni�cia zastosowano szkieletyzacj� oraz obcinanie wszystkich 
punktów ko�cowych segmentów otrzymanego szkieletu. W finalnym 
obrazie znalazły si� jedynie granice tych ziaren, których pole było 
wi�ksze od 100 pikseli (rys. 10.1f).  
        
 
Detekcja granic ziaren w ceramice na bazie Y2O3 
 
Podobnie jak w poprzednim przypadku obraz wyj�ciowy analizowanej 
struktury (rys. 10.2a) zawiera cie�, co powoduje, �e detekcja granic 
ziaren za pomoc� binaryzacji jest na tym obrazie niemo�liwa. 
Konieczne jest zatem usuni�cie cienia. Przed przyst�pieniem do tej 
operacji, obraz wyj�ciowy wygładzono za pomoc� filtra 
u�redniaj�cego o matrycy 3x3. Do korekcji cienia zastosowano 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 397

  

  

  

Rys. 10.1. Detekcja granic ziaren w ferrycie: a) obraz pocz�tkowy, b) wynik 
prostej binaryzacji, c) automatyczna binaryzacja po wyrównaniu 
histogramu, d) oczyszczenie obrazu z odizolowanych obiektów, 
 d) uzupełnienie brakuj�cych granic, d) ko�cowy wynik detekcji 

 nało�ony na obraz pocz�tkowy. Szczegóły w tek�cie 
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Rys. 10.2. Detekcja granic ziaren w ceramice na bazie Y2O3: a) obraz 
pocz�tkowy b) wynik normalizacji, c) automatyczna binaryzacja,  

d) usuni�cie odizolowanych obiektów, e) rekonstrukcja warunkowa  
oraz f) ko�cowy wynik detekcji nało�ony na obraz pocz�tkowy.  

Szczegóły w tek�cie 
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procedur� opart� na zamkni�ciu z krokiem 2. Ostatnim 
przekształceniem wyj�ciowego obrazu szarego przed jego binaryzacj� 
była normalizacja histogramu. Uzyskano w ten sposób obraz  
z dobrze uwidocznionymi granicami ziaren (rys. 10.2b). Do bina-
ryzacji tego obrazu zastosowano metod� maksimum entropii. Zalet� 
tego rozwi�zania jest to, �e poziom detekcji ustalany jest 
automatycznie bez ingerencji operatora. Nie zawsze automatyczne 
metody binaryzacji daj� dobre efekty. W tym jednak przypadku obraz 
binarny szukanych granic do�� wiernie oddaje ich rzeczywisty 
przebieg (rys. 10.2c). Obraz ten nie jest jednak bez wad. Z jednej 
strony pojawiaj� si� na nim granice w miejscach, gdzie  
w rzeczywisto�ci ich nie ma. Z drugiej za� – wydetekowana siatka 
granic wykazuje liczne nieci�gło�ci.  

Dylatacja z krokiem 1 oraz eliminacja wydetekowanych elementów, 
które nie maj� punktów wspólnych z ramk� obrazu, pozwala usun�� 
pierwsz� z wymienionych wad (rys. 10.2d). Za pomoc� tej procedury 
usuni�te zostały tak�e niektóre niewielkie nieci�gło�ci widoczne na 
poprzednim rysunku. Całkowicie ci�gł� siatk� granic ziarn otrzymano 
jednak dopiero po zastosowaniu opisanej w rozdziale rekonstrukcji 
warunkowej (rys. 10.2e). Niewielkie zaburzenia przebiegu granic 
ziaren, zlokalizowane na brzegu obrazu i mog�ce zani�y� w trakcie 
pomiaru warto�� �redniego pola powierzchni płaskiego przekroju 
ziarna, mo�na skorygowa� poprzez pozostawienie jedynie tych granic, 
które maj� równocze�nie wspólne punkty z dwoma przeciwległymi 
bokami ramki obrazu (rys. 10.2f). 
 
 
Detekcja granic ziaren w ceramicznym tworzywie 
narz�dziowym Al2O3+ZrO2 
 
Na obrazie wyj�ciowym struktury tego tworzywa (rys. 10.3a) 
w miejscu przeci�cia okre�lonych płaszczyzn krystalograficznych 
z powierzchni� zgładu pojawiły si� cienkie linie zbli�one pod 
wzgl�dem poziomu szaro�ci do szukanych granic ziarn. Podobny 
poziom szaro�ci maj� tak�e wn�trza niektórych ziarn. Binaryzacja 
obrazu wyj�ciowego nie pozwala zatem na poprawn� detekcj� granic. 
Na szcz��cie zmiany poziomu szaro�ci wewn�trz ziarn nie s� tak 
wyra�ne, jak w strefach le��cych wokół ich granic. Mo�liwe jest 
zatem oddzielenie granic ziarn od pozostałych elementów struktury na 
podstawie gradientu poziomów szaro�ci. Dla analizowanej struktury 
najlepsze efekty mo�na uzyska� stosuj�c filtry wyznaczaj�ce 
oddzielnie warto�� gradientu w kierunku x i y. W celu wyelimino- 
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Rys.10.3. Detekcja granic ziaren w ceramice Al2O3+ZrO2: a) obraz pocz�tkowy, b) i c) – detekcja 
pionowych i poziomych kraw�dzi, d) i e) – binaryzacja obrazów (b) i (c), f) suma obrazów (d)  

i (e), g) szkieletyzacja, h) rekonstrukcja warunkowa, i) wynik detekcji nało�ony na obraz 
pocz�tkowy. Szczegóły w tek�cie 
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wania w obrazie wynikowym pojedynczych bardzo jasnych pikseli 
przyj�to filtry o wymiarach 5x5 nast�puj�cych matrycach: 

1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1 1
0 

0 -1 -1 0 0 0 0 0 

1 1 0 -1 -1 1 1 1 1 1 

1 1 0 -1 -1 

dla  
kierunku x 

1 1 1 1 1 

dla  
kierunku y 

Uzyskane obrazy szare po normalizacji histogramu i inwersji 
(rys. 10.3b i 10.3c) binaryzowano metod� maksimum wariancji. 
Otrzymane obrazy binarne (rys. 10.3d, 10.3e) sumowano (rys. 10.3f). 
Granice ziaren na tym obrazie wykazuj� nieci�gło�ci. Wydetekowane 
zostały tak�e obszary nie b�d�ce granicami. Pod wzgl�dem jako�ci, 
obraz ten nie ró�ni si� od typowych binarnych obrazów granic ziarn 
uzyskiwanych w trakcie analizy rzeczywistych struktur tworzyw 
jednofazowych. Dalsza obróbka tego obrazu była zatem zbli�ona do 
procedur stosowanych we wcze�niej omówionych przykładach.  
W pierwszej kolejno�ci usuni�to obszary nie stykaj�ce si� z ramk� 
obrazu, a reszt� obrazu poddano szkieletyzacji (rys. 10.3g). Do 
korekcji nieci�gło�ci granic ziaren widocznych na tym obrazie 
zastosowano rekonstrukcj� warunkow� z parametrami 10 i 20  
(rys. 10.3h). Po tych przekształceniach uzyskano ci�gł� siatk� granic 
ziarn. Obraz ten nie pozbawiony jest jednak artefaktów w postaci 
pojedynczych bardzo drobnych obiektów nie b�d�cych ziarnami.  
W celu ich usuni�cia na negatywie obrazu z rys. 10.3h zrekonstru-
owano jedynie obiekty zło�one z co najmniej 25 pikseli. Po inwersji 
tego obrazu, szkieletyzacji i obci�ciu wszystkich punktów ko�cowych 
szkieletu otrzymano ko�cowy obraz szukanych granic (rys. 10.3i). 

 
 
Detekcja granic ziaren w makrostrukturze stopu 
RENE77    
 
Pomiar wielko�ci ziarna w makrostrukturze przedstawionej na 
rys. 10.4a jest mo�liwy, gdy rozwi�zane zostan� dwa problemy. 
Pierwszy polega na ujawnieniu obszaru zgładu, gdzie makrostruktura 
została wytrawiona. Drugi, tak jak poprzednio, sprowadza si� do 
detekcji granic ziaren. Zró�nicowane poziomy szaro�ci obszarów 
zajmowanych przez poszczególne ziarna powoduje, �e �adnego z tych  
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problemów nie mo�na rozwi�za� za pomoc� binaryzacji obrazu 
wyj�ciowego. W pierwszej kolejno�ci konieczne jest takie 
przekształcenie tego obrazu, by granicom ziaren oraz konturowi  
obszaru, na którym prowadzony b�dzie pomiar przypisane zostały 
warto�ci znacznie ró�ni�ce si� od poziomu szaro�ci, nie podle-
gaj�cego ocenie, tła. Udało si� to uzyska� poprzez zastosowanie 
zestawu czterech przekształce�: filtra medianowego o matrycy 5x5, 
inwersji, filtra Sobela oraz korekcji cienia. Dzi�ki filtrowi Sobela 
ujawnione zostały miejsca, gdzie gradient poziomów szaro�ci był 
najwi�kszy. Efekt ten został wzmocniony dzi�ki usuni�ciu z obrazu 
wynikowego powstałego cienia. Poło�enie i morfologia najciem-
niejszych punktów na tym obrazie odpowiadaj� poszukiwanym 
granicom ziarn oraz cz��ciowo konturowi obszaru analizy 

  

  

  

 

Rys. 10.4. Detekcja ziaren w skali makro: a) obraz wyj�ciowy, b) detekcja 
kraw�dzi, c) binaryzacja obrazu (b), d) wst�pna detekcja obszaru 

pomiarowego, e) ostateczny kształt obszaru pomiarowego, f) wspólna 
cz��� obrazów (c) i (e), g) wynik detekcji nało�ony na obraz pocz�tkowy. 

Szczegóły w tek�cie 
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(rys. 10.4b). Potwierdzeniem tego jest obraz binarny zło�ony z pikseli, 
których poziom szaro�ci zawarty jest w przedziale 0-144 (rys. 10.4c). 
Szkieletyzacja tego obrazu oraz wypełnienie otworów pozwalaj� na 
detekcj� obszaru, w którym ma by� prowadzony pomiar (rys. 10.4d). 
Poniewa� jednak na tym obrazie wyst�puj� liczne drobne artefakty, 
niezb�dna była dalsza jego modyfikacja, polegaj�ca na pozostawieniu 
jedynie tych obiektów, których najmniejszy wymiar liniowy był 
wi�kszy od 10 pikseli (rys. 10.4e). Wspólna cz��� tego obrazu oraz 
wyj�ciowego obrazu binarnego po szkieletyzacji (rys. 10.4f) poddana 
została rekonstrukcji warunkowej z argumentami. Uzyskany obraz 
granic ziaren nale�y uzna� – bior�c pod uwag� jako�� obrazu wyj�cio-
wego – za zadowalaj�cy (rys. 10.4g).   

 
 
Detekcja granic ziaren ferrytu oraz obszarów perlitu 
w stali St4S  
 
Granice ziaren ferrytu oraz płytki cementytu na wyj�ciowym obrazie 
szarym struktury tej stali charakteryzuj� si� podobnym poziomem 
szaro�ci (rys. 10.5a). Detekcja tych granic oraz obszarów perlitu 
wymaga zatem zastosowania zło�onej procedury korekcyjnej. 
Pierwsz� jej faz� jest binaryzacja za pomoc� metody maksimum 
entropii (rys. 10.5b). Morfologia obszarów perlitu na otrzymanym 
obrazie binarnym znacznie odbiega od ich rzeczywistego wygl�du, 
a granice ziaren ferrytu wykazuj� liczne nieci�gło�ci. W pierwszej 
kolejno�ci za pomoc� przekształcenia uzupełniania granic wyelimino-
wano jednopikselowe ich nieci�gło�ci. Przekształcenie to dopro-
wadziło tak�e do zamkni�cia obszarów perlitu (rys. 10.5c). Po 
usuni�ciu z negatywu tego obrazu obiektów o wymiarach liniowych 
mniejszych od 5 pikseli, inwersji oraz otwarciu z krokiem 2 
otrzymano poprawny obraz obszarów perlitu (rys. 10.5d). Suma 
logiczna konturu tych obszarów oraz obrazu z rys. 10.5c po 
szkieletyzacji stanowiła obraz wyj�ciowy (rys. 10.5e) do rekonstru-
kcji warunkowej. Finalny obraz granic ziarn ferrytu oraz obszarów 
perlitu (rys. 10.5.f) otrzymano jako sum� obrazu po tym przekształ-
ceniu oraz obrazu z rys. 10.5d.  
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Rys. 10.5. Detekcja granic ziaren ferrytu oraz kolonii perlitu: a) obraz 
pocz�tkowy, b) binaryzacja, c) wst�pna korekta granic ziaren, d) obszary 

perlitu, e) uzupełnione granice ziaren, f) wynik detekcji nało�ony na obraz 
pocz�tkowy. Szczegóły w tek�cie 
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Detekcja granic ziaren ferrytu oraz obszarów perlitu na 
zgładzie wzdłu�nym pr�ta ze stali St3S 
 
Wszystkie obszary perlitu widoczne na obrazie wyj�ciowym 
(rys. 10.6a) analizowanej struktury charakteryzuj� si� – w przeci-
wie�stwie do poprzednio omawianego przykładu – jednolitym pozio-
mem szaro�ci, istotnie ró�nym od poziomu szaro�ci ziarn ferrytu. 
Wynika to w głównej mierze z wi�kszej dyspersji płytek ferrytu 
i cementytu wyst�puj�cych w tych obszarach. Podobny do perlitu 
poziom szaro�ci wykazuj� tak�e granice ziaren ferrytu. W celu 
zró�nicowania tych warto�ci wyj�ciowy obraz szary wygładzono 
filtrem medianowym o matrycy 3x3. Pozwoliło to na poprawn� 
detekcj� obszarów perlitu metod� maksimum wariancji poł�czon� 
z rekonstrukcj� obiektów o wymiarach liniowych wi�kszych od 1 
piksela (rys. 10.6b). Eliminacja obszarów perlitu z obrazu wyj�cio-
wego była mo�liwa po dwukrotnym zastosowaniu sekwencji 
przekształce�: korekcja cienia i wygładzanie filtrem u�redniaj�cym 
o matrycy 3x3. Wyrównanie histogramu poziomów szaro�ci pozwo-
liło na ujawnienie metod� maksimum wariancji miejsc, w których 
wyst�puj� granice ferrytu (rys. 10.6c). Logiczna suma tego obrazu po 
zastosowaniu przekształcenia uzupełniaj�cego granice (opisano je 
wcze�niej) oraz konturu obiektów z rys. 10.6b została u�yta do 
rekonstrukcji granic ziaren ferrytu (rys. 10.6d). Wykorzystano do tego 
celu rekonstrukcj� warunkow�. Logiczna suma zrekonstruowanych 
granic (rys. 10.6e) oraz obszarów z rys. 10.6b dała obraz dobrze 
odwzorowuj�cy szukane elementy struktury (rys. 10.6f). 
 
 
Detekcja granic ziaren oraz mikropustek w spiekanej 
próbce CeO2 
 
Do rozwi�zania tego zadania zastosowano metodyk� opisan� 
w poprzednim przykładzie. Konieczne jednak było wprowadzenie do 
niej kilku poprawek. Mikropustki na obrazie wyj�ciowym 
charakteryzuj� si� wyra�nie ni�szym poziomem szaro�ci od 
pozostałych elementów struktury (rys. 10.7a). Detekcja tych obszarów 
była zatem mo�liwa za pomoc� metody maksimum wariancji 
uzupełnionej o przekształcenie wypełniania otworów (rys. 10.7b). 
Zarys granic ziarn najłatwiej ujawni� metod� maksimum entropii na 
obrazie wyj�ciowym, poddanym korekcji cienia (rys. 10.7.c). Obraz 
b�d�cy sum� logiczn� tych granic oraz konturu wydetekowanych 
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Rys. 10.6. Detekcja granic ziaren ferrytu oraz obszarów perlitu: a) obraz 
pocz�tkowy, b) kolonie perlitu, c) wst�pny obraz granic ferrytu, d) 
usuni�cie obszarów perlitu, e) rekonstrukcja warunkowa, f) wynik  

detekcji nało�ony na obraz pocz�tkowy. Szczegóły w tek�cie 
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Rys. 10.7. Detekcja granic ziaren oraz mikropustek w spiekanej próbce 
CeO2 : a) obraz pocz�tkowy, b) mikropustki, c) zarys granic ziaren, d) 

siatka granic mi�dzyfazowych, e) rekonstrukcja warunkowa oraz f) wynik 
detekcji nało�ony na obraz pocz�tkowy. Szczegóły w tek�cie 

mikropustek z rys. 10.7b poddano dylatacji, a nast�pnie usuni�to  
z niego obszary nie maj�ce punktów wspólnych z ramk� (rys. 
10.7d).Nieci�gło�ci granic ziaren usuni�to za pomoc� rekonstrukcji 
warunkowej (rys. 10.7e). Logiczna suma tego obrazu oraz obszarów  
z rys. 10.7b dała obraz dobrze odwzorowuj�cy szukane elementy 
struktury (rys. 10.7f). 
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Detekcja w�glików w strukturze nieledeburytycznej 
stali szybkotn�cej SNb5 
 
Poziom szaro�ci w�glików wyst�puj�cych w strukturze tej stali 
(rys. 10.8a) jest niejednolity na powierzchni zgładu. Na podstawie tej 
cechy nie mo�na zatem poprawnie ujawni� zajmowanych przez nie 
obszarów (rys. 10.8b). Modyfikacja obrazu wyj�ciowego, za pomoc� 
sekwencji przekształce�: filtr Sobela, korekcja cienia i normalizacja 
histogramu, uwypukla granice w�glik-osnowa (rys. 10.8c). Na obrazie 
binarnym tych granic, uzyskanym metod� maksimum wariancji 
widoczne s� nieci�gło�ci (rys. 10.8d), które udało si� usun�� za 
pomoc� rekonstrukcji warunkowej (rys. 10.8e). Do detekcji obiektów 
na podstawie obrazu ich konturów powszechnie stosowana jest 
procedura wypełniania otworów. Daje ona prawidłowe wyniki, gdy 
kontury s� zamkni�te. Warunek ten nie został całkowicie spełniony 
w rozpatrywanym przypadku. Dlatego wypełnianie otworów okazało 
si� skutecznym narz�dziem detekcji jedynie w�glików nie stykaj�cych 
si� z ramk� obrazu (rys. 10.8f). Pozostałe w�gliki udało si� poprawnie 
wydetekowa� dopiero po zastosowaniu szeregu przekształce�, których 
celem było zamkni�cie konturów tych w�glików. W pierwszej 
kolejno�ci wyznaczono punkty le��ce na ramce obrazu. Nast�pnie 
punkty le��ce na pionowych kraw�dziach ramki poddano dylatacji 
liniowej z krokiem 10 w kierunku Y, za� punkty le��ce na poziomych 
kraw�dziach – dylatacji z tym samym krokiem, ale w kierunku X. 
Krok dylatacji był tak dobrany, by zamkni�te zostały kontury 
w�glików, a ujawnione w trakcie binaryzacji granice ziarn pozostały 
otwarte (rys. 10.8g). Po zastosowaniu procedury wypełnianie otworów 
uzyskano obraz fazy w�glikowej wraz z utrudniaj�cymi poprawny jej 
ilo�ciowy opis granicami byłego ziarna austenitu (rys. 10.8h). Aby 
usun�� te granice od uzyskanego obrazu odj�to jego kontur,  
a nast�pnie obraz wynikowy poddano dylatacji z krokiem 1. Finalny 
obraz dosy� wiernie oddaje morfologi� wydziele� w�glików 
wyst�puj�cych w badanej stali (rys. 10.8i). 
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Rys. 10.8. Detekcja w�glików: a) obraz pocz�tkowy, b) próba binaryzacji, c) detekcja kraw�dzi, 
d) binaryzacja, e) rekonstrukcja warunkowa, f) zalanie otworów – detekcja w�glików nie 

stykaj�cych si� z ramk� obrazu, g) korekta obrazu w celu wykrycia w�glików  
przeci�tych przez brzeg obrazu, h) wszystkie wykryte w�gliki oraz granice  

ziaren, i) wykryte w�gliki nało�one na obraz pocz�tkowy 

 
 
Detekcja warstwy TiN naniesionej na powierzchni� 
�elaza Armco metod� PVD 
 
Ocena warstw nanoszonych metod� PVD bardzo cz�sto prowadzona 
jest na powierzchni przełomu. Warstwy te staj� si� widoczne na takich 
powierzchniach, gdy� maj� inn� morfologi� ni� materiał podło�a  
(rys. 10.9a). Zró�nicowanie to jest jednak niewystarczaj�ce dla 
uzyskania poprawnego obrazu binarnego warstwy TiN za pomoc� 
samej tylko binaryzacji (rys. 10.9b). Granice tej warstwy s� poło�one 
pionowo. Podstawowym elementem procedury pozwalaj�cej na ich 
ujawnienie powinno by� przekształcenie uwypuklaj�ce pionowo 
zorientowane elementy analizowanego obrazu. Na podstawie prób  
 

Podobne pro-
blemy przynosi 
analiza innych 

warstw po-
wierzchniowych

 



 

 

 

 

 

 

 

Przykłady zastosowa� w nauce o materiałach 410 

  

  

  

Rys. 10.9. Detekcja warstwy TiN: a) obraz pocz�tkowy, b) próba 
binaryzacji, c) wzmocnienie elementów o pionowym przebiegu oraz ich 

obraz binarny (d),  e) wst�pna detekcja granic warstwy, f) ko�cowy wynik 
detekcji nało�ony na obraz pocz�tkowy. Szczegóły w tek�cie 
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stwierdzono, �e najlepsze mo�na uzyska� za pomoc� przekształcenia 
morfologicznego opartego na nast�puj�cym wzorcu:  

<>

<∗>

<>

X

X

 

Gdy wzorzec ten jest zgodny z otoczeniem analizowanego punktu, 
punktowi temu przypisywana jest warto�� 255. Warto�� 
analizowanego piksela nie ulega natomiast zmianie przy braku tej 
zgodno�ci. Piksele o warto�ci 255 na uzyskanym za pomoc� tego 
przekształcenia obrazie (rys. 10.9c) tworz� wst�pny obraz binarny 
szukanych granic (rys. 10.9d). Obraz ten zawiera oprócz dobrze 
wydetekowanych granic tak�e elementy zaburzaj�ce go. W celu ich 
usuni�cia obraz poddano dylatacji kierunkowej w kierunku osi Y 
z krokiem 5, a nast�pnie erozji kierunkowej w tym samym kierunku 
z krokiem 25. W ko�cu zrekonstruowano te elementy, które równo-
cze�nie stykały si� z doln� i górn� kraw�dzi� obrazu (rys. 10.9e). 
Szkieletyzacja i obci�cie szkieletu na tym obrazie pozwoliło na 
poprawn� detekcj� granic analizowanej warstwy TiN (rys. 10.9f).  
 
 
 
 
 



Rozdział XI 
 
Oprogramowanie do analizy obrazu 
 
Róbta, co chceta 
Jerzy Owsiak 
 
Pełne wykorzystanie mo�liwo�ci, jakie w zakresie ilo�ciowej oceny 
struktury stwarza komputerowa analiza obrazu byłoby niemo�liwe bez 
zastosowania odpowiedniego oprogramowania. Programy takie 
pojawiły si� wraz z wprowadzeniem do praktyki pierwszych 
automatycznych analizatorów obrazu, takich jak TAS, Omnicon czy 
Quantimet. Mo�liwo�ci tych programów były stosunkowo niewielkie, 
co wynikało ze stosunkowo niskiego  poziomu technicznego 
zaawansowania ówczesnych komputerów. W nowszych wersjach 
analizatora Quantimet 720 stosowano komputer PDP-11, którego 
pami�� operacyjna wynosiła 56kB. Mimo tak skromnych (z 
dzisiejszego punktu widzenia) parametrów tego komputera udało si� 
opracowa� szereg programów do ilo�ciowej oceny struktury z 
powodzeniem u�ywanych przez wiele lat. 
 
Prawdziwa rewolucja w zakresie oprogramowania do ilo�ciowej 
oceny struktury nast�piła z chwil� upowszechnienia si� komputerów 
osobistych. Współcze�nie stosowane oprogramowanie w zale�no�ci 
od jego przeznaczenia mo�na podzieli� na trzy grupy: 
• proste programy interakcyjne wspomagaj�ce proces pomiarowy 

realizowany przez człowieka,  
• programy specjalistyczne ukierunkowane na bardzo szybki 

automatyczny pomiar okre�lonych cech w w�skiej grupie 
materiałów i przygotowanie znormalizowanych protokołów 
analiz, 

• programy otwarte ogólnego przeznaczenia. 
 
Warto zwróci� uwag� na pewien szczegół – 20 lat temu systemy 
analizy obrazu u�ywały głównie specjalizowanych procesorów, a wi�c 
obrazy były przetwarzane hardware’owo. Konsekwencje tego faktu s� 
dwie: obecnie u�ywane analizatory software’owe s� około dwukrotnie 
wolniejsze i... dziesi�ciokrotnie ta�sze 
 
Pomiar przy u�yciu programów nale��cych do pierwszej grupy polega 
podobnie, jak w przypadku półautomatycznych analizatorów obrazu, 
na obrysowaniu za pomoc� myszy konturów mierzonych obiektów. 
Na podstawie współrz�dnych zaznaczonych punktów program oblicza 
warto�ci okre�lonych cech geometrycznych analizowanych obiektów. 
Powierzenie tego �mudnego i czasochłonnego zadania komputerowi 
znacznie zwi�ksza szybko�� i dokładno�� pomiaru.  
 
Obszar wykorzystania programów specjalistycznych ograniczony jest 
do pomiaru �ci�le zdefiniowanych parametrów dla bardzo w�skiej 
grupy próbek o okre�lonej strukturze. W ten sposób oprogramowany 
był np. analizator Quantimet 360 przeznaczony do ilo�ciowej oceny 
czysto�ci metalurgicznej stali. Najwa�niejsze procedury w tym 
urz�dzeniu realizowano sprz�towo. Dzi�ki temu pomiar odbywał si� 
bardzo szybko. Działania tego analizatora zostały jednak tak 



sformalizowane, �e nawet wydruk wyników był mo�liwy jedynie na 
papierze o �ci�le okre�lonym formacie. Mała elastyczno�� programów 
specjalistycznych oraz ich wysoka cena zadecydowały o tym, �e s� 
one stosowane  jedynie w sporadycznych przypadkach. 
 
Najwi�ksze perspektywy rysuj� si� natomiast przed programami 
ogólnego przeznaczenia. Na rynku mo�na spotka� ogromn� liczb� 
tych programów o zró�nicowanych  mo�liwo�ciach, zło�ono�ci oraz 
cenie. Najprostsze programy tego typu zawieraj� elementarne 
przekształcenia stosowane w komputerowej analizie obrazu. Na ich 
podstawie mo�na utworzy� własne procedury najlepiej dostosowane 
do rozwi�zania konkretnego zadania. Im dro�szy program, tym 
wi�ksza w nim zazwyczaj liczba coraz bardziej wyrafinowanych 
narz�dzi do modyfikacji analizowanego obrazu. Wieloletnie 
do�wiadczenia autorów w zakresie ilo�ciowej oceny struktur 
rzeczywistych metodami komputerowymi wskazuj�, �e nie zawsze 
przekłada si� to na popraw� funkcjonalno�ci danego programu. Nie 
zawsze zatem program najdro�szy jest najlepszy. Konstrukcja 
niektórych programów �wiadczy o tym, �e ich twórcy w niewielkim 
stopniu kierowali si� rzeczywistymi potrzebami u�ytkowników 
stosuj�cych te programy do analizy struktury tworzyw. Brak bowiem 
w nich tak prostych narz�dzi ułatwiaj�cych detekcj� obiektów do 
pomiaru, jak np. flicker tj. wł�czanie i wył�czanie obrazu binarnego. 
Równie� mo�liwo�� manualnej korekcji obrazu, co w wielu 
przypadkach jest warunkiem uzyskania poprawnych wyników, bywa 
bardzo ograniczona.  
 
Wiele programów pracuj�cych pod kontrol� Windows ma bardzo 
podobny interfejs u�ytkownika, cho� słu�� do ró�nych celów (np. 
Word, Corel, czy PhotoShop). Ułatwia to bardzo nauk� obsługi tych 
programów 
 
Niekiedy nawet bardzo dobry program sprawia trudno�ci w obsłudze, 
gdy� posiada bardzo specyficzny interfejs, który nie pasuje do reszty 
programów w naszym komputerze. Nie podamy, które programy 
mamy na my�li, by nie by� pos�dzonymi o stronniczo��. Przy 
wyborze programu warto jednak zwróci� uwag� równie� na ten 
element. Zdarza si� te�, �e oprogramowanie do analizy obrazu jest 
kupowane w ramach współpracy i silniejszy partner wymusza zakup 
takiego wła�nie programu, jakiego sam u�ywa. W takim przypadku 
jeste�my, oczywi�cie, bezsilni. Nieco zbli�one praktyki stosuj� 
sprzedawcy mikroskopów. Ka�da firma poleca pewien konkretny 
(niemal zawsze inny) program. Nie nale�y tej oferty przyjmowa� 
bezkrytycznie. Po pierwsze by� mo�e znajdziemy podobne narz�dzie 
niezale�nego producenta za mniejsze pieni�dze, a po drugie 
sprzedawca mikroskopów zwykle zajmuje si� handlem, a nie pomoc� 
techniczn�.  
 
W przypadku zakupu nowego oprogramowania warto zapyta� 
znajomych, czy produkuj�ca je firma zapewnia rzeteln� pomoc w jego 
obsłudze 
 
Rzadko mo�na natomiast spotka� programy, w których przy rozs�dnej 
cenie w sposób wywa�ony zawarte s� równocze�nie procedury do 
analizy obrazu szarego, binarnego oraz do pomiaru podstawowych 



cech morfologicznych obserwowanych składników strukturalnych. 
Leszek znalazł taki program. Jest nim Aphelion.  
 
Nazwa programu pochodzi od słowa aphelium, które oznacza punkt 
orbity najbardziej oddalony od Sło�ca 
 
Aphelion wywodzi swoje korzenie z Centrum Morfologii 
Matematycznej z Fontainebleau  (organizacyjnie powi�zanego z Ecole 
de Mines de Paris), w którym narodziła si� morfologia matematyczna, 
jedno z podstawowych i najsilniejszych narz�dzi współczesnej analizy 
obrazu. Do�� interesuj�ca jest historia powstania tego programu. 
Najpierw, w połowie lat dziewi��dziesi�tych, powstał sam interfejs 
u�ytkownika, zaprojektowany przez firm� zajmuj�c� si� 
optymalizacj� systemów komputerowych pod wzgl�dem ergonomii. 
Kolejne operacje były sukcesywnie dodawane do szkieletu. W ten 
sposób powstał system przyjazny dla u�ytkownika i, pomimo du�ej 
zło�ono�ci, łatwy w obsłudze. 
 
Pełna wersja programu stanowi poł�czenie dwóch bloków: 
• biblioteki procedur (ActiveX), która mo�e by� wykorzystywana 

do pisania własnych aplikacji u�ytkownika oraz  
• gotowego do u�ycia �rdowiska, w którym automatyzacj� operacji 

uzyskuje si� za pomoc� makropolece� (zgodnych z MS Visual 
Basic). 

 
�ródłem obrazów mog� by� pliki w formacie TIFF, BMP, JPG lub 
KBV, o dowolnej wielko�ci obrazu, binarne, szare lub kolorowe. 
Zapis pojedynczego piksela mo�e by� dokonany jako 1-, 8-, 16- 24- 
lub 32-bitowy. Warto�ci punktów obrazu mog� te� by� liczbami 
rzeczywistymi. Obrazy mog� pochodzi� z plików, kamer 
współpracuj�cych z wieloma frame grabberami lub dowolnego 
urz�dzenia wyposa�onego w interfejs TWAIN. 
 



 
 

Rys. 11.1. Panel u�ytkownika programu Aphelion 
 
Okno u�ytkownika programu Aphelion (rys. 11.1) mo�e zawiera� 
wiele elementów, z których warto zwróci� uwag� miedzy innymi na: 
• Operator Dialog – okno, słu��ce operatorowi systemu do 

interaktywnego ustalania parametrów poszczególnych 
przekształce�. 

• Przyciski definiowane przez u�ytkownika – umo�liwiaj� 
uruchomienie 4 niezale�nych makropolece�. Odpowiednie ich 
zdefiniowanie pozwala na prac� z systemem osobie, która nie ma 
praktycznie �adnego przygotowania dziedziny analizy obrazu 
oraz informatyki. 

• Przeł�cznik ekranów wirtualnych – poszczególne informacje, 
obrazy, tabele. itp. mo�na wy�wietla� na przeł�czalnych ekranach 
wirtualnych. w ten sposób unika si� nadmiaru informacji na 
ekranie. 

• Edytor makropolece� – ułatwia generowanie oraz sprawdzanie 
makropolece�. W przypadku bardziej zło�onych projektów 
makropolecenia mog� by� zagnie�d�ane, czyli mo�na 
wywoływa� całe, wcze�niej zdefiniowane podprogramy. 

 
Aphelion dysponuje ró�nymi narz�dziami, słu��cymi do 
personalizacji programu oraz ułatwienia korzystania z niego. Plik 
konfiguracyjny umo�liwia zapisanie dla ka�dego u�ytkownika jego 



preferencji, np. sposobu wy�wietlania obrazów, definicji samodzielnie 
stworzonych filtrów, �cie�ek dost�pu, zestawu cz�sto u�ywanych 
procedur, itp. Sekwencja przekształce� wykonywanych podczas pracy 
jest automatycznie rejestrowana, co bardzo przyspiesza tworzenie 
nowych makropolece�. Makropolecenia mo�na dowolnie 
modyfikowa�, a dost�pna on-line pomoc podaje składni� 
poszczególnych polece� (cz�sto te� podawany jest przykładowy, 
prosty program wykorzystuj�cy dane przekształcenie). Kilkadziesi�t 
przykładowych makropolece� podanych jest w formie jawnej, dzi�ki 
czemu mo�na odpowiednie fragmenty kodu łatwo wbudowa� w nowo 
powstałe makropolecenie. 
 
Oprócz standardowego zestawu operacji arytmetycznych, logicznych, 
filtrów (o dolnej wielko�ci matrycy) i operacji morfologicznych 
Aphelion dysponuje mo�liwo�ci�: 
• transformaty Fourierowskiej, 
• klasyfikacji obiektów na podstawie zasad logiki rozmytej, 
• analizy obrazów kolorowych oraz (co stanowi obecnie jeszcze 

du�� rzadko��) 
• analizy obrazów 3-D. 
 
Je�eli chce si� ustali� w Aphelionie np. obwód cz�stki, to trzeba j� 
zamieni� na obiekt i dopiero w tym obiekcie zmierzy� obwód 
 
Zupełnie odmienny od wi�kszo�ci programów jest sposób 
dokonywania pomiarów. Podstaw� do wszelkich analiz ilo�ciowych s� 
obiekty oraz ich atrybuty, czyli po prostu miary. Pocz�tkowo taka 
organizacja procesu pomiarowego wydaje si� dziwna, ale po bli�szym 
poznaniu okazuje si� w pełni uzasadniona, gdy� daje liczne korzy�ci: 
• Obiekty mo�na nakłada� na ró�ne obrazy i dzi�ki temu mo�liwe 

jest np. porównywanie kolorów lub odcieni szaro�ci 
poszczególnych komórek, wydziele�, itp. 

• Obiekty mo�na przesuwa�, obraca�, wygładza� im brzegi, ł�czy� 
ze sob� obiekty z ró�nych zbiorów itp. Najwa�niejsze jest to, �e 
pozostaj� one rozł�czne nawet wtedy, gdy cz��ciowo na siebie 
nachodz�.  

• Obiekty mo�na przekształca� na obiekty innego rodzaju, przy 
czym zasady tych przekształce� mog� by� definiowane przez 
u�ytkownika. Dzi�ki temu mo�na do�� łatwo wykry� w obrazie 
np. odcinki zawieraj�ce si� w zadanym przedziale długo�ci lub 
oddzieli� od siebie obrazy przecinaj�cych si� włókien. 

• wyniki pomiarów mo�na zapisa� w pliku tekstowym lub przesła� 
do arkusza kalkulacyjnego Excel. 

 
Nakładanie obiektów na siebie mo�na wykorzysta� np. do oceny liczby 
i odległo�ci najbli�szych s�siadów 
 
Mo�liwo�ci systemu Aphelion najpełniej uwidaczniaj� si� podczas 
prób automatyzacji bardziej zło�onych procesów analizy oraz 
przetwarzania du�ych zbiorów obrazów. Wykorzystano go na 
przykład we wszystkich przedstawionych w pracy przykładach z 
zakresu medycyny oraz w wi�kszo�ci przykładów z rozdziałów od VI  
do VIII. 
 



Z powy�szych uwag wynika, �e program Aphelion jest uniwersalnym, 
elastycznym i przyjaznym u�ytkownikowi narz�dziem do obróbki i 
analizy obrazu, mog�cym znale�� zastosowanie w ró�nych obszarach 
naszego �ycia, gdzie metody te s� wykorzystywane. Taki program 
musi zatem do�� sporo kosztowa�. Co jednak zrobi�, gdy nasze �rodki 
finansowe s� niewystarczaj�ce do zakupu komercyjnego programu 
takiego, jak np. Aphelion lub przewidujemy wykonywanie jedynie 
stosunkowo prostych analiz? Jednym z mo�liwych rozwi�za� jest 
napisanie własnego programu. W ten sposób post�pił Janusz, 
opracowuj�c autorski program do ilo�ciowej oceny struktury Met-Ilo.  
 
Zach�camy innych do podj�cia podobnych działa�, tym bardziej, �e 
do�� łatwo mo�na znale�� gotowe „cegiełki” takich systemów. 
Niektóre firmy oferuj� wzgl�dnie tanie biblioteki procedur, które 
mo�na wykorzysta� do budowy systemu analizy obrazu. Wszystkim 
na�ladowcom chcemy jednak zwróci� uwag�, �e nie jest to łatwy 
kawałek chleba. Ko�cowy sukces w postaci funkcjonalnego 
oprogramowania jest uzale�niony bowiem nie tylko od umiej�tno�ci 
programowania, lecz tak�e od pogł�bionej wiedzy i du�ego 
do�wiadczenia w zakresie teorii i praktyki ilo�ciowej oceny struktury, 
znajomo�ci komputerowej analizy obrazu. Nie bez znaczenia jest 
tak�e wiedza z zakresu, w jakim program b�dzie u�ywany.  
 
Decyzj� o pisaniu własnego programu nale�y koniecznie poprzedzi� 
analiz� ekonomiczn�. Np. zwykle budowa własnego domu jest nieco 
ta�sza od zakupu du�ego mieszkania, ale rzadko kto decyduje si� na 
samodzielna budow� samochodu 
 
W programie Met-Ilo zawarta została kwintesencja wiedzy zdobytej 
przez jego autora w trakcie dwudziestokilkuletniej działalno�ci w 
obszarze metalografii ilo�ciowej. W tym czasie pracował na ró�nych 
analizatorach obrazu i przy okazji tworzył dla nich specjalistyczne 
oprogramowanie pozwalaj�ce na bardziej efektywne wykorzystanie 
potencjalnych mo�liwo�ci badawczych tych urz�dze� do 
rozwi�zywania specyficznych problemów pojawiaj�cych si� w nauce 
o materiałach i in�ynierii materiałowej. Programy te dotyczyły m.in.  
wyznaczania NA za pomoc� metody liniowej, metody skaningu 
systematycznego oraz  analizy profilometrycznej przełomów. Liczba 
potencjalnych u�ytkowników tych programów była bardzo 
ograniczona, gdy� ze wzgl�du na mał� szybko�� oraz niewielk� 
pami�� ówczesnych komputerów, analiza obrazu realizowana była w 
nich sprz�towo przy wykorzystaniu standardowych procedur 
konkretnego analizatora.  
 
Czynnikiem, który zadecydował o powstaniu programu Met-Ilo była 
dostrzegana od dawna potrzeba upowszechnienie idei oraz rozwi�za� 
zawartych w wy�ej wymienionych programach. Realizacja tego 
zadania stała si� mo�liwa w połowie lat dziewi��dziesi�tych XX-
wieku z chwil� pojawienia si� stosunkowo niedrogich, szybkich 
komputerów osobistych. Wszystkie wersje programu Met-Ilo, jakie 
ukazały si� do tej pory, oparto na przyj�tych wówczas zało�eniach.  
 
Program Met-Ilo wykorzystuje 32-bitow� architektur� systemów 
operacyjnych Windows®95/98. Najbardziej czasochłonne procedury 
napisane zostały w assemblerze z uwzgl�dnieniem specyfiki 



procesorów z rodziny Pentium. Dzi�ki temu program Met-Ilo pod 
wzgl�dem pr�dko�ci nie ust�puje innym programom, w tym i 
komercyjnym, do komputerowej analizy obrazu.  
 
Poniewa� obrazy struktur rejestrowane mikroskopowo s� w zazwyczaj 
monochromatyczne, w programie zrezygnowano z procedur 
pozwalaj�cych na analiz� obrazów kolorowych. Program Met-Ilo 
przeznaczony jest w zasadzie do analizy obrazów wcze�niej 
zapisanych na dysku. Akceptowane s� obrazy binarne i szare 8-bitowe 
zapisane w formatach TIFF i BMP bez kompresji o wymiarach nie 
wi�kszych od 640x512. Poprzez schowek systemu Windows mo�liwe 
jest ładowanie obrazów: 
• o wi�kszych wymiarach (w trakcie tego procesu nast�puje 

zmniejszenie wymiarów do wy�ej wymienionych przy 
zachowaniu proporcji obrazu wyj�ciowego), 

• zapisanych w plikach o innym formacie ni� wymienione wy�ej, 
• rejestrowanych „na �ywo”, gdy zastosowana kamera pozwala na 

przesłanie obrazu do schowka.  
 
Układ okna głównego (rys. 11.2), na którym równocze�nie znajduje 
si� niewiele przycisków uruchamiaj�cych procedury, pozwala na 
szybkie opanowanie obsługi programu nawet przez osoby nie maj�ce 
du�ego do�wiadczenia w zakresie ilo�ciowej oceny struktury 
metodami komputerowymi. Udało si� to uzyska� poprzez 
zgrupowanie procedur wykorzystywanych do modyfikacji obrazu 
szarego, binarnego oraz realizuj�cych pomiar na oddzielnych 
zakładkach umieszczonych jedna nad drug�.  

 



 
Rys.11.2. Panel u�ytkownika programu Met-Ilo 

 
Ci�g r�cznie wprowadzanych rozkazów mo�e by� zapami�tany na 
dysku w formie makropolece� przeznaczonych do pó�niejszego ich 
odtwarzania. Pozwala to na znaczne przyspieszenie pomiaru, 
szczególnie w przypadku du�ej liczby próbek. Kolejnym ułatwieniem 
w tym zakresie jest automatyczne rozpoznawania i analiza tylko tych 
obrazów, których nazwa odpowiada pewnemu przyj�temu 
szablonowi.  
 
Program Met-Ilo zawiera wszystkie opisane w poprzednich 
rozdziałach elementarne filtry oraz przekształcenia morfologiczne. 
Istnieje tak�e mo�liwo��  tworzenia własnych filtrów o maksymalnej 
matrycy 9x9 pikseli oraz wzorców o wymiarach 3x3. Binaryzacja 
mo�e by� prowadzona manualnie lub metodami automatycznymi. 
Obrazy binarne wy�wietlane s� w czasie rzeczywistym na tle 
wyj�ciowego obrazu szarego. Przewidziano mo�liwo�� powi�kszania 
analizowanego obrazu oraz szybkiego naprzemiennego wy�wietlania 
i wygaszania obrazu binarnego (procedura „flicker”). Pozwala to na 
lepsz� kontrol� procesu detekcji mierzonych obiektów. 
 
Du�o uwagi w programie Met-Ilo po�wi�cono manualnym metodom 
korekcji obrazu binarnego. Obok standardowych rozwi�za� 
zaproponowano własne, nie spotykane w innych programach. Na 
szczególn� uwag� zasługuje procedura pozwalaj�ca na usuni�cie z 
obrazu binarnego zaznaczonych kursorem granic ziarn. 	adna ze 



znanych metod korekcji obrazu nie pozwala na tak precyzyjne i 
szybkie przeprowadzenie tego zabiegu. Klasyczna metoda 
wskazywania prowadzi bowiem do eliminacji nie tylko wskazanej 
granicy, ale i wszystkich granic z ni� si� stykaj�cych. Metoda 
obrysowywania jest natomiast mało precyzyjna i bardziej 
pracochłonna.  
 
Program Met-Ilo był pisany z my�l� o wykorzystaniu go do ilo�ciowej 
oceny struktury tworzyw i w tym obszarze znajduje najcz��ciej 
zastosowanie. Przykłady (przedstawione głównie w rozdziałach V i 
X) pokazuj�, �e mo�e by� skutecznym narz�dziem przy 
rozwi�zywaniu licznych zagadnie� z zakresu szeroko rozumianej 
nauki o materiałach i materiałoznawstwa.  
 
Niemal wszystkie zamieszczone w ksi��ce przykłady analiz, z 
wyj�tkiem tych, które dotycz� obrazów kolorowych i 3-D, mog� 
zosta� odtworzone za pomoc� obydwu omawianych programów. Jest 
to wynikiem wspominanego ju� naszego usilnego d��enia do 
przygotowania uniwersalnego �ródła informacji, nie zwi�zanego z 
�adnym konkretnym programem. Nie b�d� to oczywi�cie algorytmy 
całkowicie identyczne, co wynika chocia�by z innego w obydwu 
programach sposobu kodowania makropolece� lub istniej�cych 
ogranicze�, dotycz�cych wielko�ci obrazów, u�ywanych formatów 
zapisu danych, itp.  
 
Autorzy celowo skoncentrowali si� w tym rozdziale na dwóch jedynie 
programach do analizy obrazu: Aphelion i Met-Ilo. Powodów jest 
kilka:  
• Jeste�my długoletnimi u�ytkownikami tych programów. Mo�emy 

zatem wypowiada� si� autorytatywnie na temat ich zalet i wad. 
Mo�emy tak�e słu�y� rad� i pomoc� wszystkim tym, którzy nosz� 
si� z zamiarem kupna programu do analizy obrazu.  

• Mo�emy te� słu�y� pomoc� przy rozwi�zywaniu konkretnych, 
nowych problemów oraz opracowywaniu algorytmów. Nie 
mo�emy jednak uczy� si� obsługi wielu systemów. Dlatego 
pozostaniemy przy u�ywanym przez nas oprogramowaniu. 

• Wszystkie przykłady przedstawione w niniejszej ksi��ce 
opracowano przy u�yciu wymienionych programów. Ponadto 
podczas wielomiesi�cznych prac nad ksi��k� okazało si�, �e 
proponowane przez nas w niezale�nych opracowaniach algorytmy 
s� bardzo podobne do siebie. 

• Obydwa programy uzupełniaj� si� i pokrywaj� potencjalne 
potrzeby niemal wszystkich u�ytkowników systemów analizy 
obrazu. Aphelion jest bez w�tpienia programem „z górnej półki”. 
Do takiej roli nigdy nie pretendował Met-Ilo. Mimo to w licznych 
zastosowaniach sprawuje si� równie dobrze, jak Aphelion. Przed 
zakupem programu warto si� zatem zastanowi�, czy rzeczywi�cie 
potrzebny jest nam ten najlepszy i najdro�szy. 

 
Analiza programów dost�pnych na rynku wskazuje, �e obydwa 
omawiane przez nas programy oferuj� w swojej klasie wyj�tkowo 
korzystne stosunki mo�liwo�ci do ceny 
 
Mamy nadziej�, �e przemy�lenia zawarte w tym rozdziale pomog� 
Pa�stwu dokona� trafnego wyboru oprogramowania optymalnie 



dostosowanego do Pa�stwa potrzeb. Nie jest naszym celem 
zniech�canie kogokolwiek do kupna innego programu, ni� Met-Ilo lub 
Aphelion – w tre�ci ksi��ki starannie unikali�my odwoływania si� do 
bardzo specyficznych rozwi�za�, które s� dost�pne tylko w 
oprogramowaniu b�d�cym w naszej dyspozycji. Z systemem analizy 
obrazu jest jednak podobnie, jak nowoczesnym samochodem – warto 
kupi� pojazd tej marki, która rzadko si� psuje i ma niezbyt 
wygórowane ceny cz��ci zamiennych. Co jednak zrobi�, gdy mamy 
wiele dobrych samochodów (programów)? Rozs�dny wydaje si� 
wybór tej marki, która gwarantuje dobry serwis i zatrudnia 
profesjonalnych mechaników. 
 
 
 
 



Podsumowanie 
 
 

M�dremu wystarczy 

Plant 

 
 

Je�li Drogi Czytelniku czytasz te słowa, to najprawdopodobniej nie 
przeraziła Ci� znaczna obj�to�� tego opracowania i dobrn�łe� 
szcz��liwie z lektur� do ko�ca. Je�li tak, to ro�nie szansa, �e ilo�ciowa 
analiza obrazu stanie si� narz�dziem wykorzystywanym równie� 
przez Ciebie, a oto głównie chodziło autorom. Je�li masz wra�enie, �e 
czytasz wła�nie wst�p, to te� dobrze. Starali�my si� bowiem aby 
poszczególne rozdziały stanowiły z jednej strony logicznie powi�zan� 
cało��, a z drugiej zbiór u�ytecznych wskazówek, które mo�na 
czerpa� z dowolnego fragmentu tekstu. 

Zdajemy sobie spraw�, �e nie wszystko zostało powiedziane do 
ko�ca. Jest to niemo�liwe, gdy� niemal ka�dy z rozdziałów mo�na 
byłoby rozwin�� w osobn� ksi��k�. Chcieli�my jednak zebra� 
mo�liwie ró�norodny materiał w jednym miejscu tak, aby Czytelnik 
bez specjalnego przygotowania mógł z pomoc� tej pracy rozwi�za� 
samodzielnie jak najwi�cej zagadnie� komputerowej analizy obrazu. 
Niemal ka�dego dnia spotykamy si� z nowymi problemami 
badawczymi. Cz��� z nich jest jeszcze daleka od satysfakcjonuj�cego 
rozwi�zania, ale postanowili�my równie� i te, jeszcze nie do ko�ca 
rozwi�zane problemy przedstawi�. Dotyczy to w szczególno�ci 
zagadnie� zwi�zanych z analiz� obrazów trójwymiarowych i detekcj� 
ruchu. Pewnym usprawiedliwieniem dla naszych niew�tpliwych 
bł�dów towarzysz�cych temu wydaniu jest fakt, �e stanowi ono 
najpewniej pierwsze w �wiecie tak obszerne i uniwersalne 
opracowanie, po�wi�cone wył�cznie praktycznym aspektom analizy 
obrazu. 

Tak wi�c niniejsza ksi��ka jest w pewnym sensie zapisem naszych 
do�wiadcze� i pogl�dów w konkretnym momencie ko�ca 2002 roku. 
Zapewne za rok, dwa lub trzy b�dziemy mieli znacznie wi�cej 
do�wiadcze� i powstanie kolejne, rozszerzone wydanie. Te nowe 
informacje docieraj� do nas niemal ka�dego dnia i czasami bywaj� 
zaskakuj�ce. Na przykład w rozdziale V pokazany został licz�cy pół 
wieku aparat fotograficzny Belfoca. Ju� po zako�czeniu prac nad 
ksi��k�, w trakcie jej korekty, okazało si�, �e pani Barbara Wyrzycka 
posiada pami�tk� rodzinn� w postaci aparatu fotograficznego Kodak, 
wyprodukowanego w 1902 r. Jest zatem dwa razy straszy od 
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wspomnianego ju� aparatu Belfoca, a szokuj�ce jest to, �e obydwa 
aparaty wygl�daj� niemal identycznie! Główna ró�nica polega na tym, 
�e gabaryty Kodaka s�  o połow� wi�ksze (patrz rys. 12.1).  

 

 
Rys. 12.1. Ten wspaniały zabytek techniki uczy pokory wobec kunsztu 

naszych przodków i pokazuje, �e w ka�dym momencie mo�emy pozna� co� 
zaskakuj�cego  

 

Powy�sza uwaga o aparatach fotograficznych pozornie wykracza poza 
ramy tej ksi��ki. Ilustruje jednak wielk� rado��, jak� daje poznawanie 
czego� nowego (nawet je�li to „nowe” tak naprawd� jest bardzo stare). 
Tak� sam� rado�� przynosi znalezienie skutecznego algorytmu analizy 
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obrazu. �yczymy Wam, aby�cie tej rado�ci do�wiadczali jak 
najcz��ciej. 

Wszyscy trzej posiadamy wykształcenie i długoletnie do�wiadczenie 
zwi�zane z nauk� o materiałach. W zwi�zku z tym wi�kszo�� 
przykładów dotyczy wła�nie tego obszaru wiedzy. Starali�my si� 
jednak pokaza�, �e ilo�ciowa analiza obrazu jest niezwykle 
u�ytecznym narz�dziem wzbogacaj�cym wiedz� o otaczaj�cej nas 
rzeczywisto�ci materialnej bez wzgl�du na obszar działania. Dlatego 
do lektury nie jest potrzebna wiedza materiałoznawcza, a przykłady  
z medycyny zostały rozbudowane tak, by pokaza� uniwersalno�� 
omawianych narz�dzi. Liczymy, �e od tej chwili patrz�c na obraz 
struktury otaczaj�cych Was obiektów (b�d�cych wytworem techniki 
lub przyrody) odczuwa� b�dziecie tak�e istnienie trzeciego wymiaru 
obrazu, wymiaru liczb za pomoc� których obserwowany obraz mo�na 
scharakteryzowa�. Czytelnikom zainteresowanym rozszerzeniem swej 
wiedzy polecamy samodzielne si�gni�cie do bogatej literatury, której 
cz��� podajemy na ko�cu.  

Wybrali�my tradycyjn� form� przekazu informacji, jak� jest ksi��ka, 
w odniesieniu do na wskro� nowoczesnego narz�dzia, jakim jest 
komputerowa analiza obrazu. Nasz wybór nie był jednak dziełem 
przypadku. Wielu naszych studentów zauwa�yło, �e sie� Internet 
stanowi znakomite narz�dzie do wymiany i przesyłania informacji, 
natomiast nie jest wcale tak skutecznym narz�dziem do jej 
wyszukiwania, jak si� niekiedy przypuszcza. Wynika to głównie z 
ogromu  informacji, które nale�y przefiltrowa�, a u�ywane filtry 
(podobnie jak i te stosowane w analizie obrazu) wykazuj� niekiedy 
jedynie umiarkowan� skuteczno��. Poza tym ksi��ka cz�sto stanowi 
po prostu pi�kny wytwór sztuki edytorskiej i drukarskiej. Byliby�my 
bardzo radzi, gdyby nasi Czytelnicy odnosili wra�enie, �e czytaj�c 
nasz� prac� ł�cz� przyjemne z po�ytecznym. 

Zach�caj�c do dzielenia si� z nami uwagami, jakie nasun�ły si� 
podczas lektury oraz sugestiami co do modyfikacji tre�ci przy okazji 
przyszłych wyda�, dzi�kujemy raz jeszcze za czas po�wi�cony na 
lektur�. 

 

 

 

 

 

 



Literatura 
 

 
1. Avérous, L., Quantin, J.C., Lafon, D., Crespy, A., Morphological 

determinations of fiber composites, Microscopy, Microanalysis, 
Microstructure, 7, 433, 1996. 

2. Baddeley, A.J., Gundersen, H.J.G., Cruz-Orive, L.M., Estimation 
of surface area from vertical sections, Journal of Microscopy,  
3, 259, 1986. 

3. Barcelo, F., Brachet, J.C., Image analysis measurements of prior 
austenitic grain size of 9Cr-1Mo martensitic steels in function of 
the austenitization conditions, Revue de Métallurgie, 91, 255, 
1994. 

4. Beveridge, J.R., Griffith, J., Kohler, R.R., Hanson, A.R., 
Riseman, E.M., Segmenting images using localized histograms 
and region merging, Internatonal Journal of Computer Vision,  
2, 311, 1989. 

5. Bjerregaard, L., Geels, K., Ottesen, B., Ruckert, M., Metalog 
guide. Your guide to the perfect materialographic structure, 
Struers, Denmark, 1992. 

6. Blanc, M., Demagny, H., Caracterisation de l’ anisotropie de 
structures granulaires par la mesure des roses des directions et 
des intercepts, Journal de microscopie et de spectroscopie 
electroniques, 12, 109,1987. 

7. Bright, D.S., Steel, E.B., Two-dimensional top-hat filter for 
extracting spots and spheres from digital images, Journal of 
Microscopy, 146, 191, 1987. 

8. Bryant, J.D., Stereo-photogrammetry as applied to fractography. 
Advances in Fracture Research, Proc. ICF7, Houston, Texas, 
3365, 1989. 

9. Broek, D., Some contributions of electron fractography to the 
theory of fracture, National Aerospace Laboratory NLR, the 
Netherlands, 1973. 

10. Brolio, J., Draper, B., Beveridge, J.R.,, Hanson, A., The ISR:  
a database for symbolic processing in computer vision, COINS 
Technical Report 89-111, University of Massachusetts at 
Amherst. 



 

 

 

 

 

 

 

  Literatura 428 

11. Bystrzycki J., Przetakiewicz W., Kurzydłowski K.J.: Badania 
morfologii bli�niaków wy�arzania, AMT’92, Warszawa 1992, 
263-264. 

12. Chaix, J.M., Yang, P.H., Ardin, M., Durrand-Charre, M., Image 
analysis of austenite and cabides coarsening in a Fe-Mo-C steel,  
Microscopy, Microanalysis, Microstructure, 7, 387, 1996. 

13. Chermant, J.L., Les ceramiques thermomechaniques, Presses du 
CRNS, Paris, 1989. 

14. Chermant, J.L.,, Coster M., Introduction à l’ analyse d’ images, 
Journal de microscopie et de spectroscopie electroniques, 12, 1, 
1987. 

15. Chermant, J.L., Coster, M., Gougeon, G., Shape analysis in R2 
space using mathematical morpology, Journal of Microscopy, 
145, 143, 1987.  

16. Chermant, J.L., Coster, M., Granulometry and granulomorphy by 
image analysis, Proc. 3rd Conference on Stereology in Materials 
Science STERMAT’90, Szczyrk, Poland, 9, 1990. 

17. Chermant, J.L.,, Coster M., Granulometry and granulomorphy by 
image analysis, Acta Stereologica, 10, 7, 1991. 

18. Chrapo�ski, J., Mali�ski, M., Estimation of grain size, Part I-III, 
Proc. Q-Mat’97, International Conference on the Quantitative 
Description of Materials Microstructure, Warsaw, Poland, 215, 
1997. 

19. Chrz�szcz, R., Zastosowanie nalizy obrazu do badania procesu 
spiekania, praca magisterska, Politechnika Krakowska, Krków, 
1994. 

20. Coster, M., Chermant, J.L., Precis d’analyse d’ images, Presses 
du CRNS, Paris, 1989. 

21. Coster, M., Chermant, J.L., Prod’ homme, Quantification of 
Ceramic Microstructures, Proc. Q-Mat’97, International 
Conference on the Quantitative Description of Materials 
Microstructure, Warsaw, Poland, 115, 1997. 

22. Coster, M., Prod’ homme M., Chermant, L., Chermant, J.L., 
Morphological study during a ceramic process, Microscopy, 
Microanalysis, Microstructure, 7, 407, 1996. 

23. Cwajna J.: Ilo�ciowy opis struktury stopów narz�dziowych i jego 
zastosowanie, Zeszyty Naukowe Politechniki �l�skiej, 
Hutnictwo z. 39, 1991. 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

429

429 

24. Cwajna, J., Quantitative structural criteria of steel quality 
control, Acta Stereologica, 13, 409, 1994. 

25. Cwajna J., Mali�ski M., Szala J.: Aktualny stan i uwarunko-
wania rozwoju metalografii ilo�ciowej, In�ynieria Materiałowa, 
6(89) 1995, s. 159-171. 

26. Cwajna J., Szala J., Jagiełko W.: Metody ilo�ciowej oceny 
niejednorodno�ci rozmieszczenia cz�stek fazy dyspersyjnej,  
I Krajowa Konferencja: "Stereologia w badaniach materiał-
oznawczych", Kraków-Wisła 1983, s. 37-46. 

27. Cwajna J., Szala J., Mali�ski M.: Image processing and image 
analysis in materials science: atlas - part 1, STERMAT'94  
IV International  Conference "Stereology and Image Analysis in 
Materials Science", Proceedings, Beskid �l�ski, 3-6.10.1994,  
s. 137-146. 

28. Cwajna, J., Richter, J., Szala, J., Quantitative metallography and 
fractography of modern tool alloys, Proc. Q-Mat’97, 
International Conference on the Quantitative Description of 
Materials Microstructure, Warsaw, Poland, 125, 1997. 

29. Czarski, A., Satora, K., Ry�, J., Ili-o�ciowy opis struktury �elaza 
Armco, In�ynieria materiałowa, 17, 191, 1996. 

30. Czyrska-Filemonowicz, A., Garbarz, B., Adrian, H., Wojtas, J., 
Zieli�ska-Lipiec, A., Eds., Proceedings of the IX Conference on 
electron microscopy of solids, Zakopane, Poland, 1996. 

31. De Hoff, R.T., Rhines, F.N., Quantitative microscopy, McGraw-
Hill, New York, 1968. 

32. DeHoff R.T.: Quantitative serial sectioning analysis: preview, 
Journal of Microscopy, (131) 1983, 259–263. 

33. DeHoff  R.T.: Sampling of material and statistical analysis in 
quantitative stereology, Stereology, Proceedings of the second 
International Congress for Stereology, Chicago 1967, 119-130. 

34. Dillinger L.: Suggested procedures for grinding and polishing 
various alloy systems using automatic polishers, LECO 
Corporation, 1994. 

35. Eggleston, P., General Support Tools for Algorithm 
Development and Scientific Research, Proceedings of the 
International Conference on Electronic Imaging, Boston, 1991.   

36. El Soudani, S.M., Profilometric analysis of fractures, 
Metallography,  247, 1978. 



 

 

 

 

 

 

 

  Literatura 430 

37. Exner H.E., Hougardy H.P.: Quantitative Image Analysis of 
Microstructures, DGM Verlag, 1998. 

38. Favier, E., Laget, B., A new multi-scale approach to the 
segmentation of multi-textured images, Acta Stereologica, 14, 
179, 1995. 

39. Faugeras, O., Three-dimensional computer vision, MIT Press, 
1993. 

40. Fracture, Liebowitz, H., Ed., Academic Press, New York  and 
London, 1968. 

41. Gauthier, G., Coster, M., Chermant, L., Chermant, J.L., 
Morphological segmentation of cutting tools, Microscopy, 
Microanalysis, Microstructure, 7, 339, 1996. 

42. Gauthier, G., Quenec’ h, J.L., Coster, M., Chermant, J.L., 
Segmentation of grain boundaries in WC-Co cermets, Acta 
Stereologica, 13, 209, 1994. 

43. G�dek A., Wytrzymało�� mechaniczna trzonów kr�gowych a ich 
mikrostruktura i gesto�� mineralna, praca doktorska, Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiello�skiego, Krakó, 2001. 

44. Gentier, S., Billaux, D., Hopkins, D., Davias, F., Riss, J., Images 
and modelling of the Hydromechanical behaviour of a fracture, 
Microscopy, Microanalysis, Microstructure, 7, 513, 1996. 

45. Gundersen, H.J.G. Bagger, P., Bendtsen, T.F., Evans, S.M., 
Korbo, L., Marcussen, N., Moller, A., Nielsen, K., Nyengaard, 
J.R., Pakkenberg, B., Sorensen, F.B., Vesterby, A., West, J.M., 
The new stereological tools: Disector, fractionator, nucleator and 
point sampled intercepts and their use in pathological analysis 
and diagnosis, Acta Pathologica, Microbiologica et 
Immunologica Scandinavica, 5, 379, 1988. 

46. Guo R., Pandit S.M.: Automatic threshold selection based on 
histogram modes and discriminant criterion, Machine Vision and 
Applications (1998) 10, s. 331-338. 

47. Hanson, A., Riseman, E., From image measurements to object 
hypotheses, COINS Technical Report 87-129, University of 
Massachusetts at Amherst. 

48. Hazotte, A., Lacaze, J., Quantitative analysis of the 
microstructure of nickel based superalloys, Revue de 
Métallurgie, 91, 217, 1994. 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

431

431 

49. Hebdowska, M., Zastosowanie analizy obrazu do oceny kształtu 
wydziele� grafitu w �eliwie, praca magisterska, Politechnika 
Krakowska, Kraków, 1997. 

50. Heerens, J., Comec, A., Schwalbe, K.H., Results of a round-
robin on stretch zone width determination, Fatigue Fracture 
engineering Materials Structures, 1, 19, 1988. 

51. Henault, E., Chermant, J.L., Parametrical investigation of gray 
tone image, Acta Stereologica, 11/Suppl, 665, 1992. 

52. Hodor K., Zi�ba P., Olszowska-Sobieraj B.: Materiały 
gradientowe jako nowe mo�liwo�ci współczesnej techniki, 
In�ynieria Materiałowa, 6(113) 1999, s. 595-600. 

53. Huebner, K.J., Application of colour metallography of 
microstructural images in research studies, Proc. Q-Mat’97, 
International Conference on the Quantitative Description of 
Materials Microstructure, Warsaw, Poland, 299, 1997. 

54. Image analysis. Principles and practice, Joyce-Loebl, 1985. 

55. Immerkær J.: Some remarks on the straight line Hough 
transform, Pattern Recognition Letters, 19, 1998, s.1133-1135. 

56. Jernot, J.P., Coster, M., Chermant, J.L., Mesure des cous dans 
des materiaux frittes, Journal de microscopie et de spectroscopie 
electroniques, 12, 49,1987.  

57. Jeulin, D., Modelisation des microstructures par des textures 
aleatoires, Journal de microscopie et de spectroscopie 
electroniques, 12, 133, 1987. 

58. Jeulin, D., Mathematical morphology and materials image 
analysis, Rapport N-31/87/G, Centre de Geostatistique, 
Fontainebleau, 1987.  

59. Jeulin D., Kurdy M.: Directional mathematical morphology for 
oriented image restoration and segmentation, Acta Stereologica, 
vol. 11, sup. 1, 1992, s.545-550. 

60. Kobayashi, T., Shockey, D.A., Characterization of cracking 
behaviour using post-test fractographic analysis, EPRI NP.-
7173, Project 2614-40, Final Report, SRI International, Menlo 
Park, California 1991. 

61. Kohler, R., A segmentation system based on thresholding, 
Computer Graphics and Image Processing, 15, 319-338 (1981). 

62. Kohler, R.R., Integrating non-semantic knowledge into the 
image segmentation process, Ph.D. thesis, Computer and 



 

 

 

 

 

 

 

  Literatura 432 

Information Science Technical Report 84-04, University of 
Massachusetts at Amherst, 1984. 

63. Kurdy, M.B., Jeulin, D., Directional mathematical morphology 
operations, Acta Stereologica, 14, 473, 1989. 

64. Kurzydłowski, K.J., Quantitative studies of recrystallization in 
polycrystaline materials, Acta Stereologica, 13, 277, 1994. 

65. Kurzydłowski, K.J., Ralph, B., The quantitative description of 
the microstructure of materials, CRC Press, Boca Raton, 1995. 

66. Lantuejoul, C., Toniolo, G., Mesure de l’ allongement de 
particules de graphite dans des fontes, Journal de microscopie et 
de spectroscopie electroniques, 12, 415, 1987. 

67. Latała Z., Zastosowanie komputerowej analizy obrazu 
ultrasonograficznego do badania serca, praca doktorska, 
Politechnika Krakowska, Kraków, 2002. 

68. Le Pennec, F., Malewicz, D., Automatic grain size measurement 
in low carbon steels by image analysis, Microscopy, 
Microanalysis, Microstructure, 7, 433, 1996. 

69. Mali�ski, M., Chrapo�ski, J, 3D modelling of polycrystalline 
grain structures, Part I and II, Proc. Q-Mat’97, International 
Conference on the Quantitative Description of Materials 
Microstructure, Warsaw, Poland, 383, 1997. 

70. Mali�ski, M., Cwajna, J., Chrapo�ski, J., Grain size distribution, 
Acta Stereologica, 10, 73, 1991. 

71. Mali�ski M., Cwajna J., Mokry W.: Procedure for determination 
minimal number of measurements and for testing results 
repeatability in quantitative evaluation of materials 
microstructure, Proceedings of Sixth International Conference 
“Stereology and Image Analysis in Materials Science” 
STERMAT 2000, Kraków, 20-23.09.2000, s. 259-264. 

72. Mandelbrot, B.B., Passoja, D.E., Paullay, A.J., Fractal character 
of fracture surfaces of metals, Nature, 8, 721, 1984. 

73. Marchlewski, P.A., Olszyna, A.R., Kurzydłowski, K.J., 
Abnormal grain growth in sintered alumina, Proc. Q-Mat’97, 
International Conference on the Quantitative Description of 
Materials Microstructure, Warsaw, Poland, 397, 1997 

74. Mecholsky, J.J., Passoja, D.E., Feinberg-Ringel, K.S., 
Quantitative analysis of brittle fracture surfaces using fractal 
geometry, Journal of the American Ceramic Society, 1, 60, 1989. 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

433

433 

75. Missiaen, J.M., Chaix, J.M., Large scale point covariance 
analysis of homogeneity in TiB2-Fe composites, Acta 
Stereologica, 13, 149, 1994. 

76. Młynarczuk, M., Beucher, S., Directional fibre analysis by 
mathematical morphology, Proc. Q-Mat’97, International 
Conference on the Quantitative Description of Materials 
Microstructure, Warsaw, Poland, 403, 1997. 

77. Mazille, J.E., Contribution de l’ analyse d’ images a l’ etude des 
processus de solidificatiom dendritique, Journal de microscopie 
et de spectroscopie electroniques, 12, 57,1987. 

78. Montoya, F., Michelland, S., Chermant, L., Coster, M., 
Chermant, J.L., Size distribution from grey tone level images: 
case of granular materials, Acta Stereologica, 14, 401, 1989. 

79. Ogiela M., Wykorzystanie metod rozpoznawania obrazów  
w diagnostyce radiologicznej wybranych chorób trzustki, praca 
doktorska, AGH, Kraków, 1996. 

80. Pande, C.S., Richards, L.R., Dempsey, B.D., Schwoelbe, A.J., 
Fractal characterization of fractured surfaces, Journal of 
Materials Science Letters, 295, 1987. 

81. Pirard, E., Morphometric analysis of powders: a systematic and 
robust approach using mathematical morphology, Revue de 
Métallurgie, 91, 295, 1994. 

82. Pierret, A., Moran, C.J., Quantification of orientation of pore 
patterns in X-ray images of deformed Clay, Microscopy, 
Microanalysis, Microstructure, 7, 421, 1996. 

83. Post�py nauki o materiałach i in�ynierii materiałowej, praca 
zbiorowa pod red. M. Hetma�czyka, Politechnika �l�ska, 
Gliwice, 2002. 

84. Pratt, W., Digital image processing, John Wiley & Sons, New 
York, 1978. 

85. Radzikowska J.: Color etching in foundry metallography, 
Advanced Materials & Processes, February 2000, s.29-32. 

86. Radzikowska J.: Zastosowanie kolorowego trawienia 
selektywnego do badania mikrostruktury stopów odlewniczych, 
Metalografia'99 II Krajowa Konferencja Metalograficzna pt.: 
Przemysłowe Laboratorium Metalograficzne, Ustro�-Zawodzie, 
kwiecie� 1999,  s. 53-61. 



 

 

 

 

 

 

 

  Literatura 434 

87. Quenec’ h, J.L., Chermant, J.L., Coster, M., Jeulin, D., Example 
of application of probabilistic models: determination of the 
kinetics parameters during liquid phase sintering, Microscopy, 
Microanalysis, Microstructure, 7, 573, 1996. 

88. Ralph, B., Kurzydłowski, K.J., Microscopical quantification as 
an input to microscopical modelling, Proc. Q-Mat’97, 
International Conference on the Quantitative Description of 
Materials Microstructure, Warsaw, Poland, 141, 1997. 

89. Rawicki Z., Wojnar L., On quantitative fractographic analysis of 
high density concretes. Acta Stereologica, 2, 185, 1992. 

90. Reynolds, G., Strahman, D., Lehrer, N., Kitchen, L., Plausible 
Reasoning and the Theory of Evidence, COINS Technical Report 
86-11, University of Massachusetts at Amherst. 

91. Richter, J. Cwajna, J., Szala, J., Verification of empirical 
structure-properties relations through automatic image analysis 
of sintered carbides, Proc. Q-Mat’97, International Conference 
on the Quantitative Description of Materials Microstructure, 
Warsaw, Poland, 451, 1997 

92. Riseman, E., Hanson, A., Belknap, R., The Information Fusion 
Problem: Forming Token Aggregations Across Multiple 
Representations, WCOINS Technical Report 87-48, University 
of Massachusetts at Amherst. 

93. Redon, C., Morphology and mechanical behavior of amorphous 
cast iron fiber reinforced concrete, Thesis of the University of 
Caen, France, 1997. 

94. Robert, F., Lefebvre, G., Distance mapping for image filtering, 
Acta Stereologica, 14, 209, 1995. 

95. Roskosz, S., Cwajna, J., Application of quantitative fractography 
methods in the investigations of drills wear mechanisms, Proc. 
Q-Mat’97, International Conference on the Quantitative 
Description of Materials Microstructure, Warsaw, Poland, 465, 
1997. 

96. Russ, J.C., Practical Stereology, Plenum Press, New York, 1986. 

97. Russ, J.C., The image processing handbook.   Second edition, 
CRC Press, Boca Raton, 1995. 

98. Russ, J.C., Russ, J.C., Automatic discrimination of features in 
grey-scale images, Journal of Microscopy, 148, 263, 1987. 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

435

435 

99. Ry�, J., Stereologia materiałów, Fotobit-Design, Cracow, 323, 
1995. 

100. Serra, J., Image analysis and mathematical morphology, 
Academic Press, London, 1982. 

101. Serra, J., Ed., Image analysis and mathematical morphology. 
Volume 2: Theoretical advances, Academic Press, London, 
1988. 

102. Serra, J., Morphological image segmentation, Acta Stereologica, 
14, 99, 1995. 

103. Serra, J., Vincent, L., Lecture notes on morphological filtering, 
Ecole de Mines de Paris, Centre de Morphologie Mathematique, 
Fontainebleau, 1989. 

104. Sigl, L.S., Exner, H.E., Experimental study of the machanics of 
fracture in W-Co alloys, Metallurgical Transactions A, 18A, 
1299, 1987. 

105. Soo-Chang Pei, Ji-Hwei Horng: Circular arc detection based on 
Hough transform, Pattern Recognition Letters, 16, 1995, s.615-
625. 

106. Standard practice for determining inclusion content of steel and 
other metals by automatic image analysis, ASTM E1245-89, 
1989. 

107. Standard practice for preparing and evaluating specimens for 
automatic inclusion assessment of steel, ASTM E 768-80, 1985. 

108. Standard test methods for characterizing duplex grain sizes, 
ASTM E 1181-87, 1987. 

109. Standard test methods for determining average grain size using 
semiautomatic and automatic image analysis, ASTM E 1382-98, 
1997. 

110. Stereology and quantitative metallography, ASTM STP 504, 
1971 

111. Szala J.: Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu do 
ilo�ciowej oceny struktury materiałów, Zeszyty Naukowe 
Politechniki �l�skiej, Hutnictwo z. 61, 2001.   

112. Stereology and quantitative metallography, ASTM STP 504, 
1971. 



 

 

 

 

 

 

 

  Literatura 436 

113. Szala J.: Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu do 
ilo�ciowej oceny struktury materiałów, Zeszyty Naukowe 
Politechniki �l�skiej, Hutnictwo z. 61, 2001. 

114. Szala J.: Instrukcja obsługi programu Met-Ilo, Katowice 1999 
(praca niepublikowana). 

115. Szala J.: Methods for Thickness Measurement on Zinc Coatings 
Dip Plated on Spheroidal Cast Iron, Proceedings of Sixth 
International Conference “Stereology and Image Analysis in 
Materials Science” STERMAT 2000, Kraków 20-23.09.2000, 
s.403-408.  

116. Szala J.: Met-Ilo – nowe narz�dzie do ilo�ciowego opisu obrazu 
struktury tworzyw, II Krajowa  Konferencja Metalograficzna 
Metalografia ‘99, Ustro�, 1999, s. 41-52.  

117. Szala J.: Wykorzystanie metod analizy obrazu w mikroskopii, 
In�ynieria Materiałowa, Nr 3-4 (110-111) 1999, s.103-111. 

118. Szala J., Cwajna J.: Image analysis of polycrystalline materials 
microstructure,  Acta Stereologica, Vol 18 Nr 1 1999, s. 89-94. 

119. Szala, J., Olszówka-Myalska, A., Application of SEM to 
Quantitative evaluation of multiphase materials microstructure, 
Proc. Q-Mat’97, International Conference on the Quantitative 
Description of Materials Microstructure, Warsaw, Poland, 523, 
1997. 

120. Szala, J., Roskosz, S., Methods of the automatic twin boundaries 
detection, Proc. Q-Mat’97, International Conference on the 
Quantitative Description of Materials Microstructure, Warsaw, 
Poland, 529, 1997. 

121. Szumer A.: Podstawy ilo�ciowej mikroanalizy rentgenowskiej, 
WNT, Warszawa 1994. 

122. Szydłowski L., Ocena echokardiograficzna konfiguracji komór 
w wadach wrodzonych serca okresu wczesnonoworodkowego, 
Zakamycze, Kraków, 1999. 

123. Tadeusiewicz, R., Korohoda, P., Komputerowa analiza i prze-
twarzanie obrazów, Wyd. Fundacji Post�pu Telekomunikacji, 
Kraków 1997. 

124. Tadusiewicz, R., Systemy wizyjne robotów przemysłowych, 
WNT, Warszawa 1992. 

125. Talbot, H., The pre-processing in mathematical morphology, 
Revue de Métallurgie, 91, 211, 1994. 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 

 

437

437 

126. Talbot, H., Jeulin, D., Hanton, D., Image analysis of insulation 
mineral fibres, Microscopy, Microanalysis, Microstructure,  
7, 361, 1996. 

127. Underwood, E.E., Quantitative stereology, Addison Wesley, 
Massachusetts, 1970. 

128. Underwood, E.E., Banerji, K., Quantitative fractography, in: 
Metals Handbook, Ninth Edition, vol. 12, Metals Park, 
Ohio,193, 1987. 

129. Vander Voort G. F.: Specimen Preparation for Image Analysis 
w: Practical Guide to Image Analysis, ASM International, 2000, 
s.35-74. 

130. Vincent, L., Jeulin, D., Minimal paths and crack propagation 
simulations, Acta Stereologica, 14, 487, 1989. 

131. Watkins, C.D., Sadun, A., Marenka, S., Modern image 
processing: Warping, morphing and classical techniques. 
Academic Press, 1993. Polish edition: WNT, Warsaw, 1995. 

132. Weibel, E.R., Stereological methods, Academic Press, London, 
1980 and 1989. 

133. Wendrock, H., Huebel, R., Characterization of microstructural 
anisotropy of steels by means of mathematical morphology, Acta 
Stereologica, 13, 143, 1994. 

134. Wojnar, L., Effect of graphite on the fracture toughness of a 
nodular cast iron, Ph.D. thesis, Cracow University of 
Technology, Cracow 1985. 

135. Wojnar L., Fraktografia ilo�ciowa. Podstawy i komputerowe 
wspomaganie bada�, Cracow University of Technology, 1990. 

136. Wojnar, L., 10 years of quantitative fractography development 
(1983-1993) , In�ynieria materiałowa, 14, 89, 1993. 

137. Wojnar, L. Ed., Proc. STERMAT’94. IV International 
Conference: Stereology and image analysis in materials science, 
Beskiy Mountains, Poland, 1994. 

138. Wojnar, L., Quantitative analysis of the fracture surfaces, 
Research grant of the State Committee for Scientific Research 
No 3-0011-91-01, 1992. 

139. Wojnar, L., Modern approach to microstructure image analysis, 
Proc. Q-Mat’97, International Conference on the Quantitative 
Description of Materials Microstructure, Warsaw, Poland, 103, 
1997. 



 

 

 

 

 

 

 

  Literatura 438 

140. Wojnar L.: Image analysis Applications in Materials 
Engineering, CRC Press LLC, 1999. 

141. Wojnar, L., Kumosa, M., Quantitative analysis of overlapped 
fracture surfaces, Engineering Fracture Mechanics, 4, 597, 
1990. 

142. Wojnar L., Kurzydłowski K. J.: Analysis and Interpretation w: 
Practical Guide to Image Analysis, ASM International, 2000, 
s.145-202. 

143. Wojnar, L., Latała, Z., On the validity of specimen preparation in 
automatic analysis of the microstructure of cast iron, Proc. First 
Conference: Materials science - Foundry - Quality, Cracow, 
165, 1997. 

144. Wojnar, L., Majorek, M., Komputerowa analiza obrazu, Fotobit-
Design, Cracow, 1994. 

145. Wojnar, L., Ro�niatowski K., Ed., Proc. STERMAT’2000. VI 
International Conference: Stereology and image analysis in 
materials science, Kraków, 2000. 

146. Wojnar, L., Szala, J., Fraktografia ilo�ciowa, w: Ry� J., 
Stereologia materiałów, Fotobit-Design, Cracow, 323, 1995. 

147. Young Tzay, Y., and Fu King-Sun, Handbook of pattern 
recognition and image processing, Academic Press, San Diego, 
1986. 

148. Zieli�ska-Lipiec, A., Adrian, H., Jennis, P., Czyrska-
Filemonowicz, A., quantitative comparison of the microstructure 
of high chromium steels for advanced power stations, Proc. Q-
Mat’97, International Conference on the Quantitative 
Description of Materials Microstructure, Warsaw, Poland, 565, 
1997. 



Indeks 
 
 
 
 

A 
addytywny model kolorów 317 
akwizycja obrazów 126-127, 183-224 
algorytm 118, 127, 222, 227-274, 349, 350, 361-363, 411 

półautomatyczny 367-368 
sekwencyjny 369, 381 

analiza 363-364 
3D 144-145, 417, 421 
dost�pnych danych 161 
ilo�ciowa 18, 115, 127-130, 131, 150, 287 
jako�ciowa 17, 115 
kształtu 99 
niejednorodno�ci 43 
obiektu bada� 
obrazu 57 
profilometryczna 47 
ruchu 338-342 
wyników 113-157 

analizator obrazu 57 
AND 71, 232, 233, 244, 247, 251, 256, 259, 261, 269, 374 
anizotropia 163 
aparat  

cyfrowy 183, 184 
rentgenowski 184 

apertura 121 
Aphelion 413-422 
artefakty 118, 124, 212, 355, 346, 348, 356, 401, 403 
autofocus 83, 189 
automatyzacja pomiarów 55, 114, 115, 351, 358, 418 
 

B 
badania 

planowanie 161-183 
balans bieli 187, 190 
barwa 322, 323 
barwienie 194, 390 
baza danych 172 



 

 

 

 

 

 

 

  Indeks 440 

binaryzacja 73-79, 98, 128, 148, 151, 194, 226, 228, 230, 233, 237, 
239, 241, 250, 251, 268, 278, 300, 305, 307, 309-311, 349, 355, 368, 
372, 402, 403, 409, 420 

automatyczna 75, 151, 368, 396, 399, 403, 405, 408 
warunkowa 349 
z dwoma progami 75 
z histerez� 77-79 
z progiem dolnym 75 
z progiem górnym 75 

black top hat 118, 119 
bł�d 312 

analizy 147-152 
detekcji 229, 236, 277 
pomiaru 135, 136 
systematyczny 141 
wzgl�dny 149, 174 

bł�dy diagnostyczne 207 
BMP 62 
border kill 137, 138, 139, 289, 407 
 

C 
cementyt 124 
ceramika 242-246, 253-259, 396, 399, 405 
ci�ciwa 
 maksymalna 133 
CMY 317-318, 319 
CMYK 318, 319 
COD (crack opening displacement) 305 
cyfrowy zapis obrazu 60 
cykloida 30, 47 
cz�stki 137, 170 

g�sto�� 33 
kolonie 282-292 
kształt 33, 39 
ła�cuchy 282-292 
odizolowane 124, 275-282 
odległo�� 34 
o zło�onych kształtach 41 
pasma 284-286 
rozmieszczenie 43, 285 
�rednica 34 
wielko�� 126 
wydłu�enie 40, 283-285 
wypukłe 39 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 441

cz�stki 
zliczanie 126 

cz���  
g�bczasta 360 
korowa 359, 360 

cz�stotliwo�� 108 
czujnik ruchu 340 
 

D 
detekcja 127-130, 191 

faz 128 
lokalnych maksimów 98 
lokalnych minimów 98 
kraw�dzi 88-91, 111, 307 
obiektów 339 

diagnostyka medyczna 180-182 
dokumentacja medyczna 181 
DIC (differential inteference contrast) 129 
disektor 33 
dodawanie obrazów 72, 220, 379 

proporcjonalne 
droga 342 
dylatacja 93, 94, 95, 238, 246, 375, 407, 408, 411 
dyslokacje 297-298 
działy wodne 90, 102, 103, 106, 227, 237, 260, 263, 375, 376, 386 
dzielenie obrazów 72, 363 
 

E 
echokardiografia 204, 342 
efekt brzegowy 312 
elektrony 

wstecznie rozproszone 129, 195-198 
wtórne 129, 195-201 

element strukturalny 91-93, 94, 97, 285, 353, 372, 374, 375, 411 
L 101 
liniowy 300, 371 
E 102 

erozja 93, 94, 227, 228, 237, 246, 249, 284, 289, 295 
obrazu szarego 96, 97 
warunkowa 103, 105, 257-260, 269 
wła�ciwo�ci 94 

etykieta (label) 265 
eutektyka 157, 259-264 
 



 

 

 

 

 

 

 

  Indeks 442 

F 
ferryt 218, 396, 403, 405 
figury wypukłe 290 
filtr 79-87, 91, 307 

definicja 247, 251, 254, 255 
górnoprzepustowy 311 
liniowy 81 
maksymalny 82, 84, 349 
medianowy 81, 82, 293, 300, 349, 402, 405 
minimalny 82, 84, 89 
morfologiczny 89 
Prewitta 89-91, 118, 119, 232, 244, 307 
rankingowy 293, 356, 373, 384 
Robertsa 89-91, 118, 119, 232 
Sobela 89-91, 118, 119, 232, 402, 408 
unsharp mask 85, 86 
u�redniaj�cy 81, 82, 368, 371, 396, 399, 405 
u�ytkownika 247, 251, 254, 255, 307, 377, 378, 401 
wyostrzaj�cy 82, 84, 111, 311 

flicker 414, 420 
fluorescencja 195 
formaty plików graficznych 62, 63 

BMP 62 
JPEG 62 
GIF 63 
TIFF 62 

fotografia 185-190 
 cyfrowa 186-190 
fotogrametria 325 
Fouriera transformata107-109, 220, 293-296, 314, 315 
fraktale 49 

powstawanie 50 
fraktografia 299-308 
funkcja  

g�sto�ci prawdopodobie�stwa 147 
odległo�ci 103-105, 133 

 
G 

gał�zie szkieletu 100, 353 
gamma modulacja 66, 69  
GCR (gray component replacement) 319  
g�sto�� 

cz�stek (NV) 33 
GIF 63 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 443

gł�bia ostro�ci 122, 187, 220 
poprawa 221-224 

gradient 194, 243, 251, 399 
morfologiczny 368, 377 
promieniowy 369, 375-380, 385 

grafika  
pliki 62 
rastrowa 61 
wektorowa 60 

grafit 125, 152-154, 279, 286 
klasyfikacja 42 

granice ziaren 212, 225-274, 396, 401, 405 
gray component replacement (GCR) 319 
grubo�� warstwy 409 
 

H 
hel 281, 282 
histogram obrazu 75 

wyrównanie 68, 69, 372 
homotopia 100 
Hougha przekształcenie 213-216 
HSB (obraz)322, 323 
HSI (obraz) 391 
HSL 322, 323 
 

I 
ilo�ciowa analiza struktury 420 
ilo�� 142 
informacja obrazowa 60 
intensywno�� 322, 323 
interpolacja 120, 363 
izotropowo�� 28, 29, 165, 166 
 

J 
jako��  

obrazu 223 
próbek 114-116, 148 

jasno�� 75, 322, 323 
jednorodno�� 166, 174, 286 
JPEG 62 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  Indeks 444 

K 
kalibrowanie obrazu 126 
kamera CCD 120-122, 126, 183 
klasyfikacja  

grafitu 42 
obiektów 57 

kolonie cz�stek 282-292 
komórki 36, 259-264 
kompozyty 293-299 
kontrast 75, 239, 278, 300, 307, 348, 371 

fazowy 191 
Nomarskiego (DIC) 129, 191, 316 

korekcja 141, 223, 311, 312  
cienia 151-152, 216-220, 231, 237, 268, 278, 349, 396, 402,  
408 

korelacja 111, 364, 354 
koszty analizy 114, 115 
kraw�dzie 99, 226, 244, 249, 264, 304, 342, 358 
kraw�d� obrazu 137 
kr�gosłup 343-357 
kształt 35, 99, 125, 142, 170, 352 

cz�stek 33, 39 
krzywizna powierzchni 46 
 

L 
laplasjan 88, 118, 119, 226, 233 
label (etykieta) 265 
lewa komora serca 367-387 
liczba  

najbli�szych s�siadów 107 
pomiarów 174 
próbek 178 
obiektów 136-141, 138  

analizowanych 168 
otworów 134 
pikseli 132 
pól pomiarowych 178 
zgładów 178 

linia �rodkowa 100 
logika rozmyta 41, 417 
lokalna �rednia 247 
lokalne  

minima 110, 111 
maksima 110, 111  



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 445

losowe obrazy 163 
LUT (Look Up Tables) 63, 64 
 
 

Ł 
ła�cuchy cz�stek 282-292 
 

M 
makrostruktura 401 
maksimum 261 

entropii 396, 399, 403, 405 
obrazów 379 
wariancji 405, 408 

mapa odległo�ci 261,262 
mapka strukturalna 156-157, 199-200 
mapping 200 
markery 396 
martenzyt 130 
mediana 81, 82, 227, 228, 237, 246, 247, 264, 285, 298, 337, 338 
medycyna 

diagnostyka 180-182 
dokumentacja 181 

Met-Ilo 413-422 
metoda  

Ilizarowa 209, 357-364 
liniowa 132, 135 
Sałtykowa 38 

metody stereologiczne 113-115 
miejsce pobierania próbek 179 
mieszanina 125 
mikropustki 405 
mikroskop 120, 123, 316, 324 

elektronowy 183 
konfokalny 326 
optyczny 191-195 
skaningowy 195-198 

minimalny opisany prostok�t 134 
mno�enie obrazów 72, 348, 378 
model 
 kolorów 

addytywny 317 
CMY 317-318, 319 
CMYK 318, 319 
HSB 322, 323 



 

 

 

 

 

 

 

  Indeks 446 

HSL 322, 323  
RGB 317, 319, 320 
subtraktywny 317 

obiektu 166, 171 
p�kania 301 

modelowanie komputerowe 35 
monitoring 341 
morfologia matematyczna 57, 90-107 
mysz transgeniczna 385-394 
 

N 
najbli�sze s�siedztwo 131 
nasycenie 322, 323 
negatyw 220, 348, 401 
niejednorodno�� 43, 142, 155, 156, 175 

analiza 43 
anizotropowa 175-177 
przypadkowa 175-177 
strefowa 175-177 

Nimonic 281, 282 
normalizacja 67, 68, 396, 399, 408 
NXOR 71 
 

O 
obci�cie gał�zi 385, 399, 401 
obiekt  

bada�, analiza 161 
detekcja 339 
ruchomy 339 

obiektywizacja analizy 363-364 
obraz 18 

3-D 142-145, 324-338 
binarny 73, 74, 94, 96, 136, 230, 315, 351, 403  
dodawanie 72, 220, 379 

proporcjonalne 220 
dzielenie 72, 363 
etykietowany 307 
HSI 391  
kolorowy 64, 194, 273, 315-323, 345-348  
liczba analizowanych 168 
losowy 163 
mno�enie 72, 348, 378  
odejmowanie 72, 305 
pomiary 74  



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 447

rastrowy 60 
RGB 64, 273, 345-348, 390 
szary 73, 74, 94, 316, 355 
wektorowe 60 

obwód 133, 135 
OCR (optical character recognition) 316 
odchylenie  standardowe 25  
odcienie szaro�ci 247 
odejmowanie obrazów 72, 305 
odkształcenie plastyczne 283 
odtwarzalno�� wyników (analizy) 114, 115, 227, 285 
okresowo�� 295 
operacja  

arytmetyczna 70-73 
logiczna 70-73, 296 
AND 296, 374 
NXOR 71, 382, 385 
OR 71, 259, 292, 405, 407 
XOR 71, 259 

opis powierzchni 44 
oprogramowanie do analizy obrazu 413- 422 
OR 71, 259, 405, 407 
orientacja 28, 31, 108, 193, 295 

przypadkowa 163, 165 
osnowa  32 
o�wietlenie 216 
otoczenie 134 
otwarcie 93, 95, 285, 350, 375, 385, 403 
otwory 100 
 

P 
pami�� obrazu 332 
parametry stereologiczne 22-24, 146 

wyznaczanie warto�ci 146 
pasma 284-286 
perkolacja 32 
perlit 130, 403, 405 
p�kanie 

ci�gliwe 301- 304 
łupliwe 301-304 
model 301 

p�kni�cia 212, 299-308 
pianka poliuretanowa 237 
pierwszy punkt 134 



 

 

 

 

 

 

 

  Indeks 448 

piksel 121, 126, 411 
planowanie bada� 161-183 
płytki 290 
pobieranie próbek, miejsce 179 
podział obiektów 239 
pofałdowanie powierzchni 46 
pogrubianie (thickening) 384 
polaryzacja 317 
pole  

jasne 191, 192 
powierzchni 133 
widzenia 121, 122, 147 

polerowanie próbki 118 
pomiary 74, 113-157 

cyfrowe 131-136, 148 
stereologiczne 55 
automatyzacja 55, 114, 115 
Quantimet 55  
TAS (Texture Analysis System) 56 

poprawa jako�ci obrazu 63 
porowato�� 154-156, 275-282 
pory 125, 275-282 

zniekształcenia 277 
powierzchnia 

graniczna 170 
krzywizna 46 
pofałdowanie 46 
opis 44 
p�kni�cia 44 
wła�ciwa (SV) 28-29 
współczynnik rozwini�cia (RS) 46 

powi�kszenie 43, 170 
powłoka 134 
powtarzalno�� wyników (analizy) 114, 115, 203, 235, 285 
preparaty histologiczne 390 
profil przełomu 47-49, 305-308 
projekcja czterojamowa 204. 365-387 
promieniowanie rentgenowskie 195, 199, 200 
próbki 

liczba 178 
przygotowanie 116-127, 148, 344-345 
strategia pobierania175 

próbkowanie 124  
przedział ufno�ci 148, 149 



 

 

 

 

 

 

 

Praktyka analizy obrazu 449

przegroda mi�dzykomorowa 371 
przekroje 163 

systematyczne 143 
przekrój 33, 143,  

prostopadły 293 
równoległy 164, 293 

współosiowy 30 
przekształcenia 127-130 

HMT (Hit or Miss Transformation) 92, 93 
Hougha 213-216 
logiczne 227, 232, 244, 247, 250, 251, 256, 259, 261, 269,  
270, 271, 417 
morfologiczne 91-107, 291, 417, 420 

przełom 104, 174, 299-308 
przesuni�cie bitów 72 
przetwarzanie obrazów 56-112 

definicja 58 
przygotowanie  

próbek 116-127, 148, 344-345 
preparatów 276 

przypadkowo�� 28, 34, 166, 295 
punkty 

brzegowe 92, 93 
ko�cowe 99, 291 
odizolowane 92, 298 
wewn�trzne 92 
w�złowe 99 

pustki 405 
 

Q 
Quantimet 55, 113, 413  
 

R 
ramka bezpiecze�stwa 139, 140 
raster 109 
redukcja szumu 86, 87 
regenerat kostny 357-364 
rekonstrukcja 241, 246, 284, 289, 292, 374, 405, 411 

3D 35, 144-145, 337 
warunkowa 269-271, 399, 401, 403, 405, 407, 408 

relief 198 
rentgenografia 205-212, 316, 326, 330, 357-364 
rezonans magnetyczny 184, 210, 316, 331, 334-338 
RGB 64 
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obraz 317, 319, 320, 390 
RM (rezonans magnetyczny) 184, 210 
rozdzielczo�� obrazu 120, 123, 124, 126, 201, 211 
rozkład  

k�tów 297, 306 
kulek 36 
metoda Sałtykowa 38 
przestrzenny 142-145 
stopni szaro�ci 69, 75 
t-Studenta 149 
wa�ony 38, 138, 139 
wielko�ci 37, 138, 139 

rozmieszczenie 125, 170, 293  
cz�stek 43, 285 

rozpoznawanie kształtu 58 
rozrzut wyników 148 
rozwini�cie profilu (RL) 47-48 
ró�nica obrazów 346, 339 
ruchomy obiekt 339 
rysy 118, 212 
 

S 
samopodobie�stwo 50 
segmentacja kontrolowana 269-271, 396 
sekwencja obrazów 221 
SEM 129 
serce 203, 204, 341 

lewa komora 367-387 
myszy 388-394 

siatka heksagonalna 94 
sieci neuronowe 369 
skala wzorców 177 
skaner 144, 183, 211 

3D 330 
rentgenowski 331 

SKIZ (SKeleton by Influence Zone) 101, 102, 227, 228, 239, 241, 246, 
249-251, 263, 265, 269, 286, 289, 292 
skład chemiczny 196-199 
skupiska cz�stek 282 
spiek 125 
spójno��  

figury 94, 107 
obiektów 136 

stabilizator 358 
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stal 403, 405, 408 

austenityczna 125 
ferrytyczno-perlityczna 125, 191 
narz�dziowa 125, 284 
szybkotn�ca 157, 288, 408 

stereologia 18, 20, 287, 289 
parametry 22-24 
zale�no�ci 26 
zało�enia 26 

standaryzacja 359 
stopnie szaro�ci 64, 74 

rozkład 68, 75 
strategia pobierania próbek 175 
struktura  

beleczkowa 343-357 
eutektyczna 125 
ferrytyczno-austenityczna 279, 280 
jednofazowa 218 
komórkowa 225-274 
lamelarna 125  
perlityczna 125 
płytkowa 290 
systematycznie niejednorodna 166 
wielofazowa 177, 218 
ziarnista 225-274 

symulacja 360, 361 
szeroko�� maksymalna 133 
szkielet 99-102, 270, 291, 294, 352, 353, 385, 396, 401, 403, 411 

gał�zie 100 
koła 101 
L (L-Skeleton) 101  
matematyczny 100 
obrazu szarego 106 

szum 86, 87, 108, 226, 243, 247, 251, 264, 311  
SZW (Strech Zone Width) 305 
szybka transformata Fouriera (FFT) 107-109 
szybko�� analizy 114, 115, 119, 235 
 

� 
�rednia 

obj�to�� 24, 35, 38 
powierzchnia 136 
udział 22, 24, 26 
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warto�� 24 
wielko�� komórek 35 

�rednica Fereta 133 
�rodek ci��ko�ci 134 
�wiatło 

monochromatyczne 192 
polaryzacja 129 
spolaryzowane 193 

 
T 
TAS (Texture Analysis System) 56, 113, 413 
tekstura 108, 110, 111, 309-315 
TIFF 62 
tkaniny 293-298 
tkanki 194, 202-204 
tomografia komputerowa (TK) 184, 210, 331 
top hat 98, 230, 237, 238, 244,280, 281, 283, 289, 294, 368, 371 

black 118, 119 

topologia 100, 134  
trajektoria ruchu 339, 340 
transformata Fouriera 107-109, 220, 293-296, 314, 315, 417 
trawienie  

mysz� 112 
próbki 118 
selektywne 129 

 
U 

udział obj�to�ciowy 22, 24, 26, 43, 132, 152-154 
ultrasonografia 184, 201-205, 316, 326-329 
unsharp mask 85, 86 
USG 184, 201-205 
 

W 
wady obrazu 212-220 
wariancja 310 
warstwa 409 
warto��  

bezwzgl�dna 247 
 obrazu 72 
�rednia 24 

w�gliki 157,192, 250-253, 279, 280, 284, 285, 289, 290, 408 
widzenie przestrzenne 324 
wielko�� 142, 170 
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cz�stek 126 
obrazu 332 
piksela 120 

witalium 156 
włókna 170, 292-298 
współczynnik  25 

kształtu 39-42 
rozwini�cia powierzchni (RS) 46 
wykształcenia regeneratu 363-364 
zmienno�ci 25, 38 

wtr�cenia 125 
niemetaliczne 283-285 

wydłu�anie ko�ci 357-364 
wydłu�enie cz�stki 40 
wydzielenia 

rozmieszczeni 288 
wielko�� 288 

wymiar 
przestrzeni 29-30 
fraktalny 50-52, 306 

wyznaczanie metod� ci�ciw 51 
wyznaczanie metod� box counting 52 

wyrównanie histogramu 68, 69, 372 
wytrzymało�� kr�gów na �ciskanie 354 
wzorzec 311, 312 
wzrok 58 
 

X 
XOR 71, 259 
 

Z 
zalanie otworów 232, 233, 237, 250, 307, 349, 374, 403, 405, 408 
zale�no�ci 

stereologiczne 26 
zamkni�cie 93, 95, , 285, 300, 349, 375, 379, 385, 396, 399, 408 

kierunkowe 212 
zastosowania medyczne 343-394 
zastosowanie komputerowej analizy obrazu 59 
zastosowanie w nauce o materiałach 411 
zdolno�� rozdzielcza obiektywu 120, 121 
ziarna 289, 290 
ziemniak (struktura) 241-242 
zliczanie 147  

cz�stek 126 
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obiektów 136-141 
złudzenia optyczne 58, 59 
zmiana  

intensywno�ci 66 
jasno�ci 65 
kontrastu 66 

zmiennoprzecinkowy zapis obrazu 73 
zmysł wzroku 58 
znacznik 103, 105, 208, 209, 270, 369, 380, 382 

koniuszka serca 370, 382 
LV (lewej komory) 370, 374 
obrazu USG 370, 374 

�eliwo 125, 152-154 
 


