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Algorytmy analizy obrazu w zastosowaniu do zdjęć mikrostruktur materiałów metalicznych
zazwyczaj obejmują etapy przetwarzania wstępnego, segmentacji, identyfikacji i wyznaczania
cech oraz interpretacji.

• przekształcenia geometryczne
• przekształcenia bezkontekstowe
• przekształcenia kontekstowe

• liniowe
• nieliniowe

• przekształcenia widmowe
• przekształcenia morfologiczne 



Metody analizy obrazu - 2



Segmentacja - aglomeracja obrazu w regiony jednorodne ze względu na wybrane właściwości.
Regiony łączone są na podstawie reprezentacji cech, które w przypadku spełnienia
odpowiednich kryteriów jednorodności (np. kolor obszaru, poziom jasności) są grupowane w
klastry.

Uzyskane regiony stanowią obszary zamknięte z ciągłymi krawędziami.

Istnieje wiele metod segmentacji, najczęściej spotykane wykorzystują:
• podział lub rozrost pikseli tworzących obszar,
• ekstrakcję krawędzi – określenie granic oraz konturów obiektów.

Sąsiedztwo analizowanych pikseli obrazu podczas segmentacji definiowane jest jako:
• B-sąsiedzi – sąsiedztwo bezpośrednie, w którym piksele mają wspólne boki,
• N-sąsiedzi – sąsiedztwo niebezpośrednie, w którym piksele są od siebie oddalone o więcej niż

jeden piksel graniczny.



Segmentacja przez podział - podział dużych obszarów obrazu na mniejsze, w których piksele
mają odpowiednią właściwość (np. kolor, jasność), wyraźnie różniącą się od pikseli przynależnych
do innych obszarów.
W metodzie segmentacji przez podział, wartość właściwości kolejnych pikseli obrazu jest
porównywana ze zdefiniowaną wartością progową. W wyniku tej operacji piksel jest przydzielany
do jednej z dwóch grup: o wartości powyżej lub poniżej wspomnianej wartości progowej. W
rezultacie uzyskiwany jest obraz w formie binarnej.

Segmentacja przez rozrost - wyszukiwanie grupy pikseli o zbliżonej wartości ocenianej
właściwości (np. jasności). Przykładem segmentacji przez rozrost jest analiza danego piksela i
określenie poziomów wartości właściwości jego sąsiadów. W przypadku gdy wartości
właściwości są jednakowe lub zbliżone, są one aglomerowane w jeden spójny obszar.

Do celów praktycznych stosuje się bardziej złożone algorytmy segmentacji bazującej na rozroście 
obszaru między innymi aglomerację hierarchiczną czy transformację wododziałową



• W danym obszarze określane są lokalne minima
• W miejscu lokalnego minimum wprowadza się wodę
• Woda wypełnia cały teren
• W miejscach, gdzie woda z dwóch otworów zetknie się ze sobą, wstawiany jest podział -

wododział

zanurzanie
zalewanie

Obraz wejściowy traktowany jest jako  powierzchnia topograficzna, która jest stopniowo 
zalewana wodą.

Transformacja wododziałowa



Transformacja wododziałowa



Wadą algorytmów segmentacji jest ich podatność na występujące w analizowanych obrazach 
zakłócenia, np. szum. 
W rezultacie podczas segmentacji generowane są dodatkowe podobszary o nie fizycznym, 
sztucznym charakterze. Take obszary stanowią błędy procesu segmentacji i nazywane są efektem 
nadsegmentacji.

wejściowy obraz mikrostruktury efektem nadsegmentacji

Zastosowanie metod wstępnego przetwarzania obrazu, np. operacje morfologiczne 
umożliwia minimalizowanie tego efektu.



OpenCV

Open Source Computer Vision Library

Moduł CV w swoich zasobach posiada 
algorytmy odpowiadające za przekształcenia 
morfologiczne, wygładzenie obrazu, 
wykrywanie krawędzi, operacje arytmetyczne 
oraz binaryzację.

MLL to biblioteka uczenia maszynowego, 
zawierająca klasyfikatory statystyczne oraz 
narzędzia do grupowania.

CXCore - podstawowe struktury danych itp. 



EmguCV

EmguCV – biblioteka zbudowana na frameworku .NET dla OpenCV 



Fiji - pakiet Java do przetwarzania obrazów typu open source oparty na ImageJ

Fiji



Indeksacja (etykietowanie) - przypisaniu do wszystkich zidentyfikowanych pikseli danego
obiektu/elementu tzw. etykiet, czyli tych samych wartości pikseli. Każdy nowy punkt przynależny
do danego obiektu i nieposiadający jeszcze etykiety otrzymuje ją np. o numer większą i tak aż
do przeanalizowania całego obrazu.



Interpretacja - pomiary ilościowe:
• Pomiary lokalne np. : średnica obiektów/elementów lub ich średnia powierzchnia, 
• Pomiary globalne np.: ilość obiektów na jednostkę powierzchni czy udział procentowy 

wybranych elementów na obrazie.

Pomiar pola powierzchni - zliczanie punktów 
należących do tego samego obszaru. 

Przeskalowanie obrazu – umożliwia 
odniesienie zaznaczonej na obrazie wielkość 
(np. skali, podziałki) do wymiaru fizycznego.



Wskaźnik krawędziowy - stosunek obwodu ziarna do obwodu opisującego go prostokąta 

obwód ziarna

obwód prostokąta

Wskaźnik kształtu - stosunek obwodu ziarna do jego pola 
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Wskaźnik krągłości - stosunek promieni najmniejszej opisanej elipsy do 
największej wpisanej elipsy 
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Współczynnik kolistości (cyrkularności) - średnica koła o obwodzie równym obwodowi 
analizowanego elementu.

Współczynniki kształtu 

Drugi współczynnik kolistości (cyrkularności) - średnica koła o polu powierzchni równym polu 
analizowanego elementu:

Współczynnik Malinowskiej - określa, jak bardzo kształt obiektu jest zbliżony do koła.

O – obwód elementu (np. ziarna - G), 
S – pole powierzchni elementu (np. ziarna - G), 

współczynniki 4 i 5 w niewielkim stopniu różnicują
kształtów obiektów

41.99 41.994

Techniki_Obrazowania_Medycznego

Dla koła 6 ma wartość jeden
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Współczynnik Blair’a – Bliss’a
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Współczynnik Harlicka
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Współczynnik Fereta - charakteryzuje wydłużenie cząstki 

maksymalna średnica obiektu w poziomie

maksymalna średnica obiektu w pionie
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odległość piksela obiektu od środka ciężkości obiektu

odległość pikseli konturu obiektu od jego środka ciężkości
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minimalna odległość konturu od środka ciężkości obiektu 

maksymalna odległość konturu od środka ciężkości obiektu
Dla koła 8 ma wartość jeden
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maksymalny gabaryt obiektu 

obwód obiektu

Dla figur o bardzo nieregularnego brzegu ziarna współczynnik ma małą wartość.
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Metoda siecznych (Sałtykowa) - na obrazie prowadzone są dodatkowe linie testowe (sieczne) 
i wyznaczana jest gęstość punktów przecięcia tych linii z elementami mikrostruktury
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=
liczba punktów przecięć

długości siecznych



Zdjęcie zgładu

Analiza
obrazu

Po indeksacji

Interpretacja

Dodatkowo dane do 
modeli wirtualnych 
mikrostruktur



Analiza obrazu 2D – trudności z jednoznaczną interpretacją wyników



Skąd wiadomo, że kształt na który 
patrzymy jest wiarygodny?

y

x

z
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Technika zgładów równoległych – bazuje na bardzo precyzyjnym ręcznym 
szlifowaniu/polerowaniu powierzchni próbki, wytrawianiu, a następnie wykonaniu zdjęcia 
każdego ujawnionego obszaru. 

Procedura jest powtarzana dla warstw materiału leżących coraz głębiej w analizowanej próbce

Mikroskopia świetlna



Zbiór dwuwymiarowych cyfrowych reprezentacji 
mikrostruktury

Kolejne przekroje 
poprzeczne oddalone są 
od siebie o stałą 
odległość, 
determinowaną 
zdolnością rozdzielczą 
metody sekcjonowania.

Każde zdjęcie należy poddać 
analizie obrazu!!!





Pierwszym krokiem w procedurze rekonstrukcji jest identyfikacja analizowanego  ziarna na 
kolejnych przekrojach poprzecznych. 

Do tego etapu można wykorzystać omówione współczynniki kształtu, które po wykryciu 
krawędzi ziaren/faz pozwalają na sparametryzowanie ich cech geometrycznych, oraz 
porównywanie pomiędzy sobą. Dzięki takiemu porównaniu możliwe jest rozróżnienie ziaren na 
poszczególnych przekrojach poprzecznych i ich dopasowanie do siebie

Trójwymiarowa rekonstrukcja 



Na podstawie tak przygotowanych danych, następuje wypełnienie pustych obszarów pomiędzy 
kolejnymi przekrojami, aby uzyskać w pełni trójwymiarową informację o każdym punkcie 
(wokselu) tworzącym dane ziarno.

interpolation



Input 1

Output

Input 2

21 slices

44×44×10,5mm

Serial sectioning





Tomograph V|tome|x  - 300 kV lamp

Rozdzielczość 10 um

Tomografia komputerowa



Otsu binaryzacja Erozja Dylatacja



3%

8%

25%

Interpretacja wyników powinna być
wsparta również inną techniką np. ażenia
hydrostatycznego DIN 30911-3



Przykład wykorzystania danych w formie dyskretnej z tomografii komputerowej do dalszych 
obliczeń numerycznych



Podsumowanie:

Dane w przestrzeni 2D i 3D


