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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

   
Podstawowym celem, jaki przyświecał autorowi programu  było stworzenie 

prostego z jednej strony, ale równocześnie w miarę kompletnego narzędzia do ilościowego 

opisu obrazów. Z racji pracy naukowej autora, głównym obszarem zastosowania tego 

programu jest metalografia ilościowa. Nie wyklucza to oczywiście użycia tego programu  

w innych dziedzinach wiedzy związanych z analizą obrazu .  

Program  został napisany dla systemu operacyjnego Windows. Wymagania 

sprzętowe są niewielkie:  

 64Mb pamięci RAM, 

 rozdzielczość ekranu co najmniej 800*600, małe czcionki, 

 true color. 

Zaleca się ponadto, by znakiem dziesiętnym zamiast przecinka była kropka.  

Aby zainstalować program  należy skopiować zawartość dostarczonej płyty na 

dysk twardy zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pliku Instalacja.doc. Po urucho-

mieniu programu  na ekranie komputera pojawia się jego okno główne.  

 

 
Największa część okna głównego przeznaczona jest do wyświetlania  i korekcji ma-

nualnej analizowanego obrazu. Wielkość tego obszaru uzależniona jest od rozdzielczości 

ekranu oraz wymiarów obrazu. W przypadku pracy w trybie 800*600 maksymalna wielkość 

obrazu wynosi 512*512, w trybie 1024*768 – 640*512 a przy wyższej rozdzielczości – 

800*600. Po lewej stronie oraz nad obrazem znajdują się dwa cienkie suwaki pozwalające na 

przemieszczanie się  w kierunku X i Y po powiększonym obrazie.  
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Procedury programu  mogą być uruchamiane poprzez naciśnięcie przycisku z 

odpowiednią ikoną lub poprzez wybranie odpowiedniego paska w menu głównym. 

Umieszczenie kursora myszy na przycisku powoduje wyświetlenie nazwy procedury 

realizowanej przez dany przycisk. W niniejszej instrukcji przyjęto zasadę, że nazwy procedur 

są wyświetlane na niebiesko (procedury uruchamiane za pomocą przycisku) lub na  zielono 

(procedury uruchamiane z menu głównego) i są podkreślane. Gdy jest to niezbędne podawana 

jest cała ścieżka dostępu do danej procedury np. plik / ładowanie obrazu z dysku. 

Program  akceptuje obrazy binarne oraz 8 i 24-bitowe obrazy wieloodcieniowe 

zapisane w standardowych formatach TIFF i BMP bez kompresji a także obrazy rejestrowane 

za pomocą mikroskopu skaningowego Hitachi S-4200 (GREY) lub analizatora obrazu 

Morphopericolor (IMA) o wymiarach nie większych od podanych wcześniej. Obrazy 24-

bitowe są w trakcie ładowania zamieniane na 8-bitowe obrazy szare. Możliwa jest także 

analiza większych obrazów (do 2048*2048 pikseli). Ich wymiary są jednak w trakcie 

ładowania redukowane do standardowych przy zachowaniu proporcji obrazu wyjściowego. 

Próba załadowania obrazu nie spełniającego powyższych warunków jest sygnalizowana 

odpowiednim komunikatem.  

Obrazy powstające w trakcie pomiaru mogą być zapisane na dysku w formacie BMP. 

Istnieją trzy opcje zapisu: tylko obraz numeryczny, tylko obraz binarny oraz obydwa obrazy 

łącznie. Obrazy wyświetlane na ekranie monitora umieszczane są w pamięci roboczej 

oznaczonej symbolicznie numerem 0. Do pamięci 0 kierowane są też obrazy powstałe  

w wyniku wszystkich przekształceń algebraicznych, logicznych, morfologicznych oraz 

modyfikacji za pomocą myszy. Przekształcenia jednoargumentowe realizowane są zawsze na 

obrazach wyświetlanych na ekranie komputera.   

Obrazy binarne przedstawiane są w formie jednokolorowej nakładki na bieżącym  

obrazie numerycznym. Standardowo obraz ten jest czerwony. Istnieje jednak możliwość jego 

zmiany po wybraniu z menu głównego procedury opcje / kolor detekcji.  

W programie  przewidziano dodatkowo 10 obszarów pamięci dla obrazów 

wieloodcieniowych i 20 dla binarnych. Można je wykorzystać do przechowywania obrazów 

pośrednich tworzonych w trakcie analizy oraz do realizacji funkcji dwuargumentowych. 

Przemieszczanie obrazów między poszczególnymi obszarami pamięci odbywa się za pomocą 

metody drag and drop (przeciągnij i upuść). Operacja ta stosowana w programach 

użytkowych pracujących pod systemem Windows sprowadza się do: 

 ustawienia kursora myszy na elemencie ekranu (przycisk, napis, ikona) symbolizującym 

wyjściowe położenie lub stan obiektu przewidzianego do przemieszczenia, 

 naciśnięcia lewego przycisku na myszy, 

 przesunięcia kursora (bez zwolnienia przycisku) w położenie docelowe, 

 zwolnienia lewego przycisku na myszy. 

W górnej części okna głównego programu  znajduje się menu główne 

zawierające rozwijające się okna dialogowe. Większość procedur tu zawartych ma swoje 

ikony na znajdujących się na lewo od wyświetlanego obrazu trzech zakładkach. Ikony 

umieszczone na każdej z nich pogrupowano według zadań, jakie realizowane są przez 

uruchamiane za ich pomocą procedury. Dlatego jedna zakładka poświęcona jest obrazowi 

szaremu, druga – binarnemu, a trzeci procesowi pomiarowemu i edycji uzyskanych wyników. 

Przejście do określonej zakładki odbywa się poprzez naciśnięcie jej tytułu. 

Pod menu głównym umieszczony został pasek z ikonami najczęściej uruchamianych 

procedur.  

W dolnej części ekranu pod zakładkami znajdują się procedury wykorzystywane w 

trakcie manualnej korekcji obrazu. Naciśnięcie dowolnego klawisza w tym panelu prowadzi 

do zamknięcia ostatnio realizowanej procedury korygującej obraz binarny. Równocześnie 

ustawiony zostaje nowo wybrany tryb korekcji manualnej. 
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Ciąg ręcznie wprowadzanych rozkazów może być zapamiętany w formie 

makropolecenia, zapisywanego na dysku. Makropolecenia te mogą być następnie odtwarzane  

w trybie automatycznym. Procedury związane z makropoleceniami umieszczone zostały  

w dolnej lewej części okna głównego. 

Czas  trwania danej procedury uzależniony jest od jej typu, przyjętych parametrów jej 

realizacji oraz wielkości analizowanego obrazu. W niektórych przypadkach może być on dość 

długi. Dlatego po uruchomieniu pewnych procedur na ekranie monitora pojawia się panel 

podobny do prezentowanego poniżej. 

 

 
Przesunięcie kursora myszy na ten panel i naciśnięcie lewego jej przycisku powoduje 

wyświetlenie okna dialogowego, w którym jeszcze raz należy potwierdzić lub zrezygnować  

z przerwania realizowanej procedury. 

 
Realizacja procedur bezargumentowych rozpoczyna się z momentem naciśnięcie 

przycisku z odpowiednią ikoną. Gdy procedura wymaga wprowadzenie argumentów,  przed 

rozpoczęciem jej realizacji wyświetlane jest jedno lub kilka okien dialogowych 

umożliwiających podanie wartości tych argumentów. Program  sprawdza poprawność 

wprowadzanych danych i wszelkie nieprawidłowości sygnalizowane są odpowiednim 

komunikatem.  

W niektórych sytuacjach wartości niepoprawne zastępowane są  standardowymi.  

Na kolejnych stronach zostaną szczegółowo omówione wszystkie procedury dostępne  

w programie .  
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2. PASEK NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH  PROCEDUR 

 
Pasek ten znajduje się w górnej części okna głównego. Na prawo od paska 

umieszczona jest informacja o wymiarach analizowanego obrazu. Pasek najczęściej 

używanych procedur jest podzielony na pięć stref. Pierwsza z nich (na zielonym tle) dotyczy 

transmisji obrazu między programem i zewnętrznymi nośnikami obrazu, druga (niebieskie 

tło) – operacji na obrazach binarnych, trzecia (szare tło) – przekształceń obrazów szarych, 

czwarta (tło w kolorze morskim) zawiera przyciski uruchamiające detekcję i pomiar, a piąta – 

zmiany powiększenia obrazu. Przy omawianiu wszystkich dostępnych na tym pasku procedur 

zostanie zachowana ta kolejność. Dla lepszej orientacji czytającego, opis procedur należących 

do kolejnych stref zostanie poprzedzony każdorazowa obrazem paska z wytłuszczoną strefą, 

która jest aktualnie omawiana.  

 

 

 

Ładowanie obrazu z dysku. Ładowanie obrazu z twardego dysku lub dyskietki do 

pamięci roboczej programu. Po wybraniu tej procedury pojawia się standardowe dla 

systemu Windows okno dialogowe  stosowane przy operacjach dyskowych. Aktualnie 

program  akceptuje obrazy binarne oraz 8 i 24-bitowe obrazy wieloodcieniowe 

zapisane w standardowych formatach TIFF i BMP bez kompresji a także obrazy rejestrowane 

za pomocą mikroskopu skaningowego Hitachi S-4200 (GREY) lub analizatora obrazu 

Morphopericolor (IMA) o wymiarach nie większych od podanych wcześniej (512*512, 

640*512 lub 800*600 w zależności od rozdzielczości ekranu). Obrazy 24-bitowe są w trakcie 

ładowania zamieniane na 8-bitowe obrazy szare. Możliwa jest także analiza większych 

obrazów (do 2048*2048 pikseli). Ich wymiary są jednak w trakcie ładowania redukowane do 

standardowych przy zachowaniu proporcji obrazu wyjściowego. Próba załadowania obrazu 

nie spełniającego powyższych warunków jest sygnalizowana odpowiednim komunikatem.  

Uwaga! Gdy wymiary ładowanego obrazu są inne od aktualnie wyświetlanego, wszystkie 

obrazy znajdujące się w pamięci roboczej zostają wstępnie skasowane, a ładowany obraz 

umieszczony zostaje w pamięci 0. W przeciwnym wypadku zmianie ulega jedynie zawartość 

pamięci 0. 

 
Obraz z kamery. Ładowanie obrazu z zewnętrznego źródła (np. mikroskopu), gdy 

komputer wyposażony jest w odpowiednią kartę graficzną oraz kamerę. Aby 

skorzystać z tej procedury konieczne jest uruchomienie programu obsługującego 

kamerę. Po naciśnięciu przycisku obraz z kamery uaktywniony  zostaje program obsługi 

kamery. Wykorzystując przeznaczone do tego celu odpowiednie procedury tego programu 

„zamrozić” obserwowany obraz i przesłać go do schowka systemowego. Następuje wtedy 

automatyczny powrót do programu , a obraz ze schowka przeniesiony zostaje do 

pamięci roboczej 0 i wyświetlony na ekranie monitora komputerowego. Procedura  może 

być również wykorzystana do ładowania obrazów nie akceptowanych przez program .  
W tym celu należy otworzyć obraz w dowolnym programie graficznym, a następnie 

postępować identycznie, jak przy rejestracji obrazu z kamery. 
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Zapis obrazu szarego Zapis obrazu szarego na twardym dysku lub dyskietce. Obraz 

zapisywany jest w formacie BMP o 256 stopniach szarości. W trakcie realizacji tej 

procedury należy postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie komunikatami. 

 

Zapis obrazu binarnego  Zapis obrazu binarnego na twardym dysku lub dyskietce. 

Obraz zapisywany jest w formacie BMP o 2 stopniach szarości – wydetekowane 

piksele przyjmują kolor wybrany za pomocą procedury Opcje / kolor detekcji, tło 

pozostaje natomiast czarne. Po naciśnięciu przycisku 
 

 otwarte zostaje standardowe okno 

dialogowe operacji na dysku. Pojawiające się na nim komunikaty ułatwiają poprawną 

realizację zapisu. 

 

Zapis obrazu kompletnego  Zapis nałożonych na siebie obrazu szarego 

i binarnego na twardym dysku lub dyskietce. Obraz zapisywany jest w formacie BMP  

o 256 stopniach szarości. Składowa binarna obrazu przyjmuje kolor wybrany za 

pomocą procedury Opcje / kolor detekcji. Po wybraniu  otwarte zostaje standardowe okno 

dialogowe dla operacji na dysku. Dla prawidłowej realizacji tej procedury należy postępować 

zgodnie z pojawiającymi się na ekranie komunikatami. 

 

 

 

 

Kasowanie obrazu binarnego przypisuje wszystkim pikselom aktualnie wyświetla-

nego obrazu binarnego wartości 0.   

 

Negatyw obrazu binarnego. Procedura ta przypisuje wszystkim punktom obrazu 

binarnego wartości będące dopełnieniem do 1. 

 

 

Ostatni obraz binarny.  Procedura ta powoduje zamianę aktualnie wyświetlanego 

obrazu binarnego z obrazem znajdującym się w specjalnej pamięci roboczej.  

W pamięci tej zapisywane są obrazy wyświetlane na ekranie w momencie rozpoczęcia 

realizacji dowolnego przekształcenia obrazu binarnego. Kolejne uruchomienia procedury  

 pozwalają zatem na wyświetlenie binarnego obrazu przed i po ostatniej jego modyfikacji.  

 

 

 

 

Kasowanie obrazu szarego przypisuje wszystkim pikselom aktualnie wyświetlanego 

obrazu szarego wartości 0.  

 

Negatyw obrazu szarego. Procedura ta przypisuje wszystkim punktom aktualnie 

wyświetlanego obrazu szarego wartości będące dopełnieniem do 255. 

 

 

Ostatni obraz szary.  Procedura ta powoduje zamianę aktualnie wyświetlanego 

obrazu szarego z obrazem znajdującym się w specjalnej pamięci roboczej. W pamięci 
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tej zapisywane są obrazy wyświetlane na ekranie w momencie rozpoczęcia realizacji 

dowolnego przekształcenia obrazu szarego. Kolejne naciśnięcia przycisku  pozwalają 

zatem na naprzemienne wyświetlenie obrazu szarego przed i po ostatniej modyfikacji.  

 

Korekcja cienia.  Procedura ta pozwala na usunięcie lub zminimalizowania zjawiska 

cienia w obrazach struktur materiałów jednofazowych, w których granice ziarn są 

ciemniejsze od wnętrza ziarna. Po wybraniu tej procedury pojawia się okno dialogowe 

z pytaniem o stopień korekcji. Im większa wartość zostanie wybrana, tym mniejsza jest 

skuteczność korekcji. Przy ustalaniu stopnia korekcji trzeba mieć na uwadze to, że wielkość ta 

musi być większa od szerokości największych analizowanych obiektów występujących na 

obrazie. Nie dotrzymanie tego warunku prowadzi do zagubienia części informacji o tych 

obiektach. 

 

Normalizacja histogramu polega na takim przekształceniu punktowym aktualnego 

obrazu szarego, by dolna i górna granica przedziału stopni szarości, jakie przypisane 

są pikselom tego obrazu wynosiła odpowiednio 0 i 255. Oznacza to, że najciemniejsze  

obszary obrazu są całkowicie czarne, a najjaśniejsze – całkowicie białe 

 

Wyrównywanie histogramu. Operacja ta składa się z dwóch przekształceń.  

W pierwszej kolejności następuje normalizacja histogramu stopni szarości 

oryginalnego obrazu. Drugim elementem jest takie przekształcenie histogramu, by 

liczba pikseli o różnych stopniach szarości była taka sama lub przynajmniej zbliżona do 

siebie. Procedura ta jest bardzo przydatna, gdy konieczne jest zwiększenie kontrastu obrazu 

lub ujawnienie elementów struktury słabo widocznych na oryginalnym obrazie.  

 

 

 

 

Binaryzacja pozwala na wydetekowanie pikseli z określonego przedziału i 

utworzenie z nich obrazu binarnego. Obraz binarny otrzymany w wyniku tej 

operacji wyświetlany jest na tle obrazu szarego. Po wybraniu  na ekranie komputera 

pojawia się następujące okienko. 

 

Ustalanie dolnego i górnego progu detekcji odbywa się poprzez przesunięcie odpowiedniego 

suwaka w żądane położenie. Aktualne położenie jest na bieżąco wyświetlane z lewej i prawej 

strony górnego suwaka. Dla zmiany progów detekcji z krokiem 1 należy kliknąć odpowiedni 

przycisk z symbolem ◄ lub ► Kliknięcie obszaru między tymi przyciskami powoduje 

natomiast zmianę progu detekcji z krokiem 10.  Bieżąca kontrola poprawności wyboru 

progów detekcji jest możliwa dzięki wbudowanej do programu procedury Flicker 

uruchamianej poprzez naciśnięcie przycisku . Kolejne naciśnięcia tego przycisku 

powodują włączanie i wyłączanie wyświetlania obrazu binarnego. Pomocne może być 

również powiększenie detekowanego obrazu  za pomocą przycisku z rysunkiem lupy. Dla 
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potwierdzenia poprawności wybranych progów detekcji należy nacisnąć przycisk OK. 

Wybranie opcji Anuluj powoduje, że w pamięci 0 pozostaje obraz wyświetlany w momencie 

uruchamiania procedury . 

  
 
Flicker umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania obrazu binarnego. 

Procedura ta pozwala na dokładniejsze ustawianie progów detekcji. Może być 

również przydatna w trakcie manualnej modyfikacji obrazu binarnego. Obraz binarny jest 

wyświetlany, gdy przycisk ten nie jest wciśnięty, a litera F ma kolor niebieski. Niektóre 

przekształcenia powodują automatyczne włączanie i wyłączanie wyświetlania obrazu 

binarnego. 

 
 
Pomiar. Naciśnięcie tego przycisku uruchamia pomiar analizowanego obrazu 

binarnego. Typ pomiaru (standardowy lub liniowy) oraz numer analizowanej 

fazy można ustawić poprzez wybranie procedury Ustalanie parametrów pomiaru na 

zakładce Pomiar.  

 

 

 

 

Normalna wielkość obrazu. Przycisk ten spełnia podwójną rolę. Jego 

naciśnięcie powoduje wyświetlenie analizowanego obrazu w skali 1:1. 

Dodatkowo podawane jest na nim aktualne powiększenie obrazu 

 

 

Powiększ obraz. Naciśnięcie tego przycisku powoduje dwukrotne zwiększenie 

aktualnego powiększenia obrazu, gdy jego wartość jest mniejsza od 32X.  

W przeciwnym  przypadku obraz jest wyświetlany w skali 1:1. 

 

 

Pomniejsz obraz. Naciśnięcie tego przycisku powoduje dwukrotne zmniejszenie 

aktualnego powiększenia obrazu. Gdy obraz posiada wielkość normalną – zostaje on 

powiększony 32X.  
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3. ZAKŁADKA: OBRAZ SZARY 

 
 

Na tej zakładce umieszczono ikony uruchamia-

jące procedury modyfikujące obrazy szare.  

Ikony te zgrupowano w pięciu panelach.  

W pierwszym umieszczono procedury przemie-

szczające obrazy między obszarami pamięci, 

drugi zawiera działania arytmetyczne na obra-

zach szarych, kolejne dotyczą zaś przekształceń 

morfologicznych, filtrów i transformaty 

Fouriera. 

 
 
 
 
 
 

 
3.1. TRANSMISJA 

 
Kopiowanie obrazu szarego tworzy w pamięci docelowej kopię obrazu szarego 

znajdującego w pamięci źródłowej. Gdy pamięć docelowa jest oznaczona symbolem 

0 kopiowany obraz wyświetlany jest na ekranie monitora. Przy wyborze pamięci źródłowej  

i docelowej należy skorzystać z metody drag and drop. 

 

 

Zamiana obrazów szarych. Za pomocą tej procedury możliwa jest zamiana obrazów 

znajdujących się w dwóch obszarach pamięci przeznaczonej dla obrazów szarych. 

Gdy jeden z wybranych do zamiany obrazów znajduje się w pamięci 0,  na ekranie monitora 

wyświetlony zostanie obraz przeniesiony do tej pamięci. Przy wyborze obrazów do zamiany 

należy użyć metody drag and drop. 

 
3.2 ARYTMETYKA 

 

Procedury zawarte w tym panelu są dwuargumentowe. Wybór obrazów przewidzia-

nych do przekształcenia odbywa się za pomocą metody drag and drop. Obraz powstały w 

wyniku zastosowanej procedury zapisywany jest zawsze w pamięci 0 i wyświetlany na 

ekranie monitora. Wynik operacji arytmetycznych (z wyjątkiem minimum i maksimum 

obrazów) jest normalizowany, gdy w menu głównym wybrane zostanie: Opcje/Normalizacja 

operacji arytmetycznych. 

 
Minimum obrazów. Procedura ta porównuje wartości kolejnych odpowiadających 

sobie (tj. mających te same współrzędne) pikseli obydwu obrazów i przypisuje 

pikselom obrazu wynikowego mniejszą z nich. 

 

 

 Maksimum obrazów. Procedura ta porównuje wartości kolejnych odpowiadających 

sobie (tj. mających te same współrzędne) pikseli obydwu obrazów i przypisuje 

pikselom obrazu wynikowego większą z nich. 
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Suma obrazów. Procedura ta przypisuje kolejnym pikselom obrazu wynikowego 

sumę wartości pikseli obydwu obrazów wyjściowych mających te same współrzędne, 

co dany piksel wynikowy. Gdy wartość sumaryczna jest większa od 255, piksel 

wynikowy przyjmuje wartość 255. 

 

Różnica obrazów. Procedura ta przypisuje kolejnym pikselom obrazu wynikowego 

różnicę wartości pikseli obydwu obrazów wyjściowych mających te same 

współrzędne, co dany piksel wynikowy. Gdy różnica jest mniejsza od 0, piksel 

wynikowy przyjmuje wartość 0. 

 

Iloczyn obrazów. Procedura ta przypisuje kolejnym pikselom obrazu wynikowego 

iloczyn wartości pikseli obydwu obrazów wyjściowych mających te same 

współrzędne, co dany piksel wynikowy. Gdy wartość iloczynu jest większa od 255, 

piksel wynikowy przyjmuje wartość 255. 

 

Iloraz obrazów. Procedura ta przypisuje kolejnym pikselom obrazu wynikowego 

iloraz wartości pikseli obydwu obrazów wyjściowych mających te same współrzędne, 

co dany piksel wynikowy. Gdy wartość piksela obrazu będącego dzielnikiem jest 

równa zeru, pikselowi wynikowemu przypisywana jest wartość odpowiadającego mu piksela 

obrazu przyjętego za dzielną.  

 
3.3 MORFOLOGIA 

 

Podstawowym pojęciem morfologii matematycznej jest wzorzec (zwany także 

elementem strukturalnym). Wzorzec składa się z tzw. punktu odniesienia oraz jego otoczenia. 

Modyfikacja obrazów przy wykorzystaniu metod morfologii matematycznej polega na 

przemieszczaniu wzorca po całym analizowanym obrazie w ten sposób, że punkt odniesienia 

pokrywa się z kolejnymi pikselami obrazu. W każdym punkcie oceniana jest zgodność jego 

otoczenia z informacjami zapisanymi we wzorcu. Sposób wyznaczania wartości końcowej 

każdego piksela jest uzależniony od wyniku tej oceny. W programie  część operacji 

morfologii matematycznej korzysta z elementów strukturalnych wcześniej zdefiniowanych. 

Niektóre z nich (dylatacja, erozja, closing, opening) wymagają podania, ile razy dana operacja 

ma być powtarzana (tzw. wielkość operacji lub liczba iteracji). Po naciśnięciu przycisku 

uruchamiającego którąś z tych procedur na ekranie monitora pojawia się okienko podobne do 

przedstawionego poniżej: 

 

 
Liczba iteracji (tu wielkość dylatacji) może być podawana w dwojaki sposób. Gdy wybrana 

zostanie opcja pp, liczba iteracji jest zgodna z wyświetlaną w okienku edycyjnym i nie zależy od 

powiększenia obrazu. Opcja m oznacza natomiast, że liczbę iteracji otrzymuje się z 

podzielenia wartości wyświetlanej w okienku edycyjnym przez wielkość piksela. Ten sposób 

ustalania liczby iteracji jest zalecany wtedy, gdy efekt modyfikacji obiektów powinien być 
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identyczny bez względu na użyte w trakcie rejestracji obrazu powiększenie. Przykładowo, 

gdy chcemy usunąć z obrazu cząstki o wymiarach mniejszych od 10 µm należy zastosować 

erozję z krokiem (liczbą iteracji) wynoszącą 10 z opcją m. Wtedy w każdym obrazie bez 

względu na powiększenie zostaną wyeliminowane obiekty mniejsze od założonej wielkości. 

Wybranie liczby iteracji równej 10 z opcją pp umożliwiłoby prawidłową korekcję obrazu 

tylko dla jednego powiększenia.  

Opcja: Operacja geodezyjna oznacza, przekształcenie realizowane jest nie na całym 

obrazie (co jest standardem), ale na tej jego części, której obraz binarny umieszczony został  

 masce strona 22).  

 

Dylatacja obrazu szarego polega na przypisaniu każdemu pikselowi analizowanego 

obrazu maksymalnej wartości z jego otoczenia, gdy ta jest większa od wyjściowej 

wartości danego piksela. W przeciwnym przypadku wartość piksela nie ulega 

zmianie. W programie  przyjęto, że dla nieparzystych kroków dylatacji otoczenie 

składa się z 8 najbliższych sąsiadów, a dla parzystych – z 4 stykających się z danym pikselem 

bokami. Dylatacja z krokiem większym od 1 jest zatem realizowana w oparciu o ośmiokątny 

element  strukturalny.  

 

Erozja obrazu szarego polega na przypisaniu każdemu pikselowi analizowanego 

obrazu minimalnej wartości z jego otoczenia, gdy ta jest mniejsza od wyjściowej 

wartości danego piksela. W przeciwnym przypadku wartość piksela nie ulega zmianie.  

W programie  przyjęto, że dla nieparzystych kroków erozji otoczenie składa się  

z 8 najbliższych sąsiadów, a dla parzystych – z 4 stykających się z danym pikselem bokami. 

Erozja z krokiem większym od 1 jest zatem realizowana w oparciu o ośmiokątny element  

strukturalny. 

 

Closing zwany również zamykaniem składa się z dylatacji i następującej 

bezpośrednio po niej erozji z tym samym krokiem. 

 

Opening zwany również otwieraniem składa się z erozji i następującej bezpośrednio 

po niej dylatacji z tym samym krokiem. 

 
Wzorzec (element strukturalny). Procedura ta pozwala na definiowanie własnych 

wzorców oraz modyfikację za ich pomocą obrazów szarych. Po naciśnięciu tego 

przycisku zostaje wyświetlone okno przedstawione na następnej stronie. Komponenty 

znajdujące się na tym oknie pozwalają na szybkie stworzenie wzorca przez użytkownika. 

Element ten może zostać dodany do elementów wcześniej zdefiniowanych i zapisanych w 

specjalnym pliku w katalogu roboczym programu . Istnieje również możliwość 

usunięcia niepotrzebnych elementów z tego pliku. Wywołanie elementu z pliku odbywa się 

poprzez naciśnięcie w okienku edycyjnym obok napisu nazwa przycisku ze strzałką. Pojawia 

się wtedy rozwijane w dół menu zawierające nazwy wszystkich dostępnych elementów. 

Zaznaczenie dowolnej nazwy w tym menu powoduje załadowanie wszystkich parametrów  

wybranego elementu. Parametry te mogą być  wykorzystane przy definiowaniu własnych 

przekształceń. Proces ten składa się z kilku etapów, w trakcie których ustalane są kolejne 

argumenty definiowanego elementu.  
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Analiza obrazu przy wykorzystaniu elementu 

strukturalnego sprowadza się do sprawdzenia 

czy relacje, jakie zachodzą między kolejnymi 

pikselami obrazu i ich otoczeniem są zgodne  

z zapisanymi w tym elemencie. Dalsze 

postępowanie uzależnione jest od wyniku 

tego porównania. Dlatego zaleca się w 

pierwszej kolejności przypisać wszystkim 

punktom elementu strukturalnego odpowied-

nie relacje. Aby tego dokonać, trzeba wybrać 

w polu relacje jedną z nich i stosując metodę 

drag and drop umieścić ją w odpowiednim 

miejscu elementu strukturalnego. Procedurę 

tę w miarę potrzeby można powtarzać. 

Relacja X oznacza, że wynik weryfikacji dla 

tego punktu elementu strukturalnego jest 

zawsze pozytywny bez względu na wartość 

punktu odniesienia. W przypadku pozosta-

łych relacji po lewej stronie ich symbolu 

znajduje się zawsze wartość punktu odnie-

sięnia, a po prawej – wartość danego 

punktu we wzorcu.  

Przykładowo, dla elementu zdefiniowanego na rysunku powyżej wynik weryfikacji 

będzie pozytywny, gdy wartość piksela obrazu znajdującego się pod punktem odniesienia jest 

mniejsza niż piksela leżącego na lewo od niego. Gdy warunek ten nie jest spełniony - wynik 

weryfikacji jest negatywny.  

Funkcje, w oparciu o które ustalana jest wartość końcowa kolejnych pikseli dostępne 

są w okienkach edycyjnych z prawej strony napisów: prawda i fałsz. Sposób korzystania z 

tych okienek jest identyczny jak przy wywoływaniu elementu strukturalnego z pliku. Funkcja 

obraz początkowy nie powoduje zmiany wartości piksela. Przypisanie pikselowi określonej 

wartości wymaga zastosowania funkcji Wartość=. W pozostałych przypadkach wyznaczane 

są wartości średnie, minimalne lub maksymalne dla wybranych punktów obrazu. Informacja o 

tym, które punkty mają zostać uwzględnione w obliczeniach podana jest w postaci 

odpowiedniego tekstu w nawiasie bezpośrednio po nazwie przekształcenia. Gdy w nawiasie 

znajduje się symbol relacji wybrana funkcja wyznaczana jest tylko dla tych punktów 

otoczenia, dla których ta relacja jest prawdziwa. Tekst: całość oznacza natomiast, że należy 

uwzględnić zarówno dany piksel obrazu, jak i jego całe otoczenie. Przykładowo funkcja 

maks(>) oznacza, że piksel przyjmuje maksymalną wartość spośród tych punktów otoczenia, 

od których punkt odniesienia jest większy. Zazwyczaj relacje przypisane punktom elementu 

strukturalnego są w trakcie całej analizy stałe. Istnieje jednak możliwość obracania wzorca po 

każdorazowym jego użyciu. W programie  obrót jest zgodny z kierunkiem ruchu 

wskazówek zegara i wynosi 45
o
 dla obrotu 8-krotnego i 90

o
 w przypadku obrotu 4-krotnego. 

Liczba iteracji większa od 0 określa ile razy dana procedura będzie powtarzana. Dla liczby 

iteracji równej zero – dana procedura zostaje zakończona, gdy obraz przed i po jej użyciu jest 

taki sam. 
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Szkielet jasny. Procedura ta  pozwala na wyznaczenie szkieletu jaśniejszych 

obiektów analizowanego obrazu szarego. Wykorzystywany jest do tego celu 

następujący element strukturalny: 

 

=< =< =<    Liczba obrotów= 8 

   Liczba iteracji=0 

   Prawda  Maks(>) 

   Fałsz     Wartość początkowa 

X  X 

> > > 

  
  

Szkielet ciemny. Procedura ta  pozwala na wyznaczenie szkieletu ciemniejszych 

obiektów analizowanego obrazu szarego. Wykorzystywany jest do tego celu 

następujący element strukturalny: 

 

=> => =>    Liczba obrotów= 8 

   Liczba iteracji=0 

   Prawda  Min(<) 

   Fałsz     Wartość początkowa 

X  X 

< < < 

  
 

Obcinanie szkieletu jasnego. Procedura ta  pozwala na usuwanie końcówek szkieletu 

zbudowanego z punktów jaśniejszych od otoczenia. Do tego celu wykorzystywany 

jest następujący element strukturalny: 

 

X =< X    Liczba obrotów= 8 

   Liczba iteracji=0 

   Prawda  Maks(>) 

   Fałsz     Wartość początkowa 

>  > 

> > > 

 
 

Obcinanie szkieletu ciemnego. Procedura ta  pozwala na usuwanie końcówek 

szkieletu zbudowanego z punktów ciemniejszych od otoczenia. Do tego celu 

wykorzystywany jest następujący element strukturalny: 

 

X => X    Liczba obrotów= 8 

   Liczba iteracji=0 

   Prawda  Min(<) 

   Fałsz     Wartość początkowa 

<  < 

< < < 
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3.4. FILTRY 

 
Filtr użytkownika. Procedura ta pozwala na zdefiniowanie własnego filtra 

numerycznego.  Po naciśnięciu przycisku na ekranie monitora pojawia się okienko 

dialogowe podobne do poniższego. 

 

Komponenty znajdujące się na tym oknie pozwalają na szybkie zbudowanie filtrów przez 

użytkownika. Filtr ten może zostać dodany do filtrów wcześniej zdefiniowanych i zapisanych  

w specjalnym pliku w katalogu roboczym programu . Istnieje również możliwość 

usunięcia niepotrzebnych filtrów z tego pliku. Wywołanie filtra z pliku odbywa się poprzez 

naciśnięcie w okienku edycyjnym obok napisu nazwa filtra  przycisku ze strzałką. Pojawia 

się wtedy rozwijane w dół menu zawierające nazwy wszystkich aktualnie dostępnych filtrów. 

Zaznaczenie dowolnej nazwy w tym menu powoduje załadowanie wszystkich parametrów  

wybranego filtra. Można je wykorzystać przy definiowaniu własnego filtra.  

W trakcie modyfikacji obrazu punkt centralny filtra przemieszcza się po kolejnych pikselach 

obrazu. Wartość końcowa (gk) danego piksela wyznaczana jest z zależności: 

 

d

fg
zg

/)x(

/)x(i
ij

/)y(

/)y(j
ij

k

 











21

21

21

21

 

 
gdzie: 

gij,, fij - odpowiednio wartości punktów obrazu i filtra odległe od punktu centralnego o i 

pikseli w kierunku X oraz  j pikseli w kierunku Y, 

x, y -  odpowiednio liczba kolumn i wierszy filtra,    

z -  wartość zerowa, 

d -  dzielnik. 

 
W programie  istnieje możliwość definiowania filtrów o maksymalnych 

wymiarach 9*9. Zmiana liczby kolumn lub wierszy prowadzi do wyzerowania filtra. Zmiana 

wartości pojedynczych komórek wymaga, by w okienku wartości wprowadzane są do: była 
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wybrana opcja: komórki. Wtedy po przesunięciu myszy na żądaną komórkę filtra i 

naciśnięciu lewego przycisku myszy możliwe jest wpisanie w to miejsce odpowiedniej 

wartości. Gdy określona wartość ma zostać wpisana równocześnie do wszystkich komórek w 

kolumnie lub wierszu, należy w okienku wartości wprowadzane są do: wybrać opcję wiersz 

lub kolumna. Pojawia się wtedy okno dialogowe, służące do wprowadzania żądanej wartości. 

Po potwierdzeniu wyboru poprzez naciśnięcie przycisku OK, zaznaczyć kursorem kolumnę(y) 

lub wiersz(e), gdzie wartości mają być wpisane. Dla przypisania tej samej wartości wszystkim 

komórkom filtra należy wybrać opcję cały filtr i postępować zgodnie z pojawiającymi się na 

ekranie informacjami. Przy ustawieniu pozostałych elementów filtra użytkownika stosowane 

są standardowe rozwiązania dla systemu operacyjnego Windows. 
 

Średnia 3X3. Uruchomienie filtra uśredniającego o matrycy 3*3 piksele. Jest to 

podstawowy filtr wygładzający obraz szary. Wygładzanie obrazu za pomocą filtra 

uśredniającego o innych wymiarach jest możliwe poprzez wybranie w menu głównym 

procedury szary / wygładzanie / średnia. 

 
Mediana 3X3. Uruchomienie filtra medianowego o matrycy 3*3 piksele. W trakcie 

realizacji tej procedury początkowa wartość danego piksela oraz wartości wszystkich 

pikseli z jego otoczenia uszeregowane zostają w ciąg rosnący. Wartość środkowego 

elementu tego ciągu przypisywana jest następnie analizowanemu pikselowi. Filtr medianowy 

pozwala na skuteczną eliminację drobnych obszarów posiadających istotnie różny stopień 

szarości od ich otoczenia. Filtry medianowe o innych wymiarach są dostępne z poziomu 

menu głównego po wybraniu paska: szary / wygładzanie / mediana. 

 

 
Filtr Sobela. Uruchomienie przekształcenia Sobela wykorzystującego filtry obrazu 

szarego w postaci: 

 

F1= 

-1 -2 -1 

F2= 

1 0 -1 

0 0 0 2 0 -2 

1 2 1 1 0 -1 

 

Końcowa wartość piksela jest obliczana z zależności:    22

21 FFg
k

  

Filtr Sobela można wykorzystać do ujawniania krawędzi w obrazach szarych. 

 
 

Filtr Robertsa. Uruchomienie przekształcenia Robertsa wykorzystującego filtry 

obrazu szarego w postaci: 

 

F1= 

1 0 0 

F2= 

0 0 1 

0 -1 0 0 -1 0 

0 0 0 0 0 0 

 

Końcowa wartość piksela jest obliczana z zależności: 21 FFg
k

  

Filtr ten można wykorzystać do ujawniania krawędzi w obrazach szarych. 
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)sin(y)cos(x  

Filtr Prewitta. Uruchomienie przekształcenia Prewitta wykorzystującego filtry 

obrazu szarego w postaci: 

 

F1= 

-1 -1 -1 

F2= 

1 0 -1 

0 0 0 1 0 -1 

1 1 1 1 0 -1 

 

Końcowa wartość piksela jest obliczana z zależności:    22

21 FFg
k

  

Filtr ten można wykorzystać do ujawniania krawędzi w obrazach szarych. 
 

Kontrast. Uruchomienie procedury zwiększającej kontrast analizowanego obrazu.  

W trakcie realizacji tej procedury wyznacza się średni, minimalny i maksymalny 

poziom szarości danego piksela i punktów jego otoczenia. Gdy stopień szarości 

analizowanego piksela jest mniejszy od wyznaczonej wartości średniej przypisana zostaje mu 

wartość minimalna; gdy  jest większy – maksymalna.  

 

Gradient. Procedura ta wykorzystywana jest do ujawniania krawędzi w obrazach 

szarych. W trakcie realizacji tej procedury wyznaczane jest maksimum 

bezwzględnych różnic stopni szarości danego piksela i wszystkich punktów jego 

otoczeniu. To maksimum przypisywane jest kolejnym analizowanym pikselom.  

 
Gradient1. Procedura ta ujawnia krawędzie występujące na obrazach szarych. Obraz 

wyjściowy poddawany jest dylatacji oraz erozji z krokiem 1. Uzyskuje się w ten 

sposób dwa obrazy pośrednie. Ich arytmetyczna różnica daje obraz końcowy.  

 

Wariancja. Za pomocą tej procedury wyznaczana jest wariancja poziomów szarości 

punktów znajdujących się w obszarach o wymiarach 3*3 wokół kolejnych pikseli 

analizowanego obrazu.  Wariancja dla większych obszarów (do 9*9) jest dostępna po  

wybraniu z menu głównego paska: szary / wariancja. 

 

Przekształcenie Hougha i rekonstrukcją prostych. Procedury te służą do 

ujawniania elementów liniowych występujących w wyjściowym obrazie 

binarnym. Za pomocą przekształcenia Hougha bieżący obraz binarny 

transformowany jest z układu kartezjańskiego w biegunową przestrzeń Hougha. W 

przestrzeni tej wszystkie proste przechodzące przez punkt o współrzędnych (x,y) opisuje 

krzywa dana równaniem: 

 

 

 

Współrzędne (,) punktu przecięcia krzywych otrzymanych dla dwóch różnych pęków 

prostych opisują prostą należącą do obydwu pęków. Im więcej pikseli leży  

na prostej, tym więcej krzywych przecina się w tym punkcie. 

Wyznaczenie współrzędnych punktu przecięcia kilku krzywych w przestrzeni Hougha 

nie przedstawia żadnego problemu. Można tego dokonać nawet metodami rachunkowymi. W 

przypadku struktur rzeczywistych, gdy liczba tych krzywych wynosi kilkaset lub kilka tysięcy 

(odpowiada ona liczbie pikseli na analizowanym obrazie binarnym), rozwiązanie tego zadania 

metodami rachunkowymi jest praktycznie niemożliwe. Dlatego w metodzie Hougha krzywe 

otrzymane dla kolejnych punktów wyjściowego kartezjańskiego obrazu binarnego zostają 
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zdigitalizowane, a powstałe w wyniku tego procesu segmenty z przedziału (±d,±d)  

są akumulowane w komórkach o współrzędnych (,) specjalnie utworzonej do tego celu 

macierzy dwuwymiarowej. Otrzymuje się w ten sposób obraz wieloodcieniowy (patrz 

rysunek poniżej – strona prawa), w którym poziom szarości każdego piksela o współrzędnych 

(,) jest w pewnej skali miarą prawdopodobieństwa wystąpienia w wyjściowym obrazie 

binarnym (strona lewa na tym samym obrazie) linii prostej o równaniu: 

  

 

 

 

Uzyskany obraz jest poddawany binaryzacji w celu detekcji punktów przedstawiających w 

przestrzeni Hougha linie proste występujące w wyjściowym obrazie binarnym. Ich 

odtworzenie w układzie kartezjańskim następuje po wybraniu procedury rekonstrukcją 

prostych. 

 

Porównanie fragmentów obrazu. Procedura ta służy do poszukiwania fragmentów 

obrazu najbardziej zbliżonych pod względem tekstury (czyli rozmieszczenia 

poziomów szarości) do zaznaczonego obszaru porównawczego. Po naciśnięciu 

przycisku   na ekranie monitora pojawia się okno informujące o wymiarach i położeniu 

tego obszaru (na rysunku poniżej z lewej strony). Sam obszar widoczny jest natomiast jako 

kolorowy prostokąt nałożony na analizowany obraz (na tym samym rysunku z prawej strony). 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiana położenia wyświetlanego obszaru porównawczego odbywa się poprzez przesuwanie 

myszy przy naciśniętym lewym jej przycisku. Naciśnięcie i zwolnienie prawego przycisku na 

0  )sin(y)cos(x
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myszy powoduje skasowanie istniejącego obszaru porównawczego oraz przejście do realizacji  

procedury ustalania wymiarów nowego obszaru (wymiar maksymalny wynosi 63*63 piksele). 

W tym trybie przesuwanie myszy przy naciśniętym lewym przycisku powoduje zmianę 

wymiarów tego obszaru. Zwolnienie lewego przycisku prowadzi do przejścia w - opisany 

wcześniej - tryb przemieszczania obszaru porównawczego. Po naciśnięciu przycisku  

z napisem Akceptuj uruchomiona zostaje właściwa procedura porównawcza. Jej wynik 

przedstawiany jest w postaci obrazu szarego, w którym wartość przypisana kolejnym 

pikselom jest tym wyższa, im lepsza jest zgodność ich otoczenia z obszarem porównawczym. 

 

Macierz współwystąpień. Procedura ta pozwala na wyznaczenie dla wyjściowego 

obrazu szarego wykresu przedstawiającego prawdopodobieństwo aij wystąpienia w 

tym obrazie pikseli o poziomach szarości odpowiednio i oraz j znajdujących się w 

zadanych odległościach d (w kierunku X) i l (w kierunku Y)  od siebie. Matematycznie 

można to zapisać następująco: 

 

Po naciśnięciu przycisku  na ekranie komputera pojawia się następujące okno.  

 

 

Po wybraniu wartości d oraz l i naciśnięciu przycisku  wyznaczona zostaje macierz 

współwystąpień (coocurence matrix), narysowany zostaje jej wykres oraz wyznaczone jej 

podstawowe wskaźniki ilościowe.  Za pomocą suwaka znajdującego się pod wykresem można 

zmieniać jego kontrast. Macierz współwystąpień jest jednym z narzędzi stosowanym do 

rozróżniania obrazów (lub obiektów) o odmiennej teksturze. 

)j)ly,dx(Gi)y,x(G(pa:C ij

)l,d( 
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Lokalna macierz współwystąpień. Za pomocą tej procedury można wyznaczyć 

wybrane parametry macierzy współwystąpień charakteryzujących nie cały wyjściowy 

obraz szary, lecz wcześniej zdefiniowane co do wielkości otoczenia kolejnych pikseli 

tego obrazu. Warunki pomiaru można wprowadzić w następującym oknie, które pojawia się 

po naciśnięciu przycisku . 

 
Po ustaleniu parametrów macierzy, należy nacisnąć przycisk z napisem Akceptuj, co 

uruchamia procedurę pomiarową. Czas jej realizacji może być dosyć długi, szczególnie dla 

dużych wymiarów analizowanego otoczenia. Na rysunku poniżej z lewej strony przedsta-

wiono obraz składający się z obiektów o odmiennej teksturze, których nie można 

wydetekować za pomocą binaryzacji. Po prawej stronie natomiast widoczne są te same 

obiekty po użyciu lokalnej macierzy wpółwystąpień. Zróżnicowanie poziomów szarości tych 

obiektów pozwala na ich łatwą detekcję. 

 

Przy tworzeniu obrazu końcowego zastosowano kontrast lokalnej macierzy współwystąpień 

C
(1,2)

 w otoczeniu o wymiarach 4*4 piksele. 
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3.5. SZYBKA TRANSFORMATA FOURIERA (FFT) 

 

Transformata Fouriera. Za pomocą tej procedury można otrzymać wyjściowy obraz 

szary w przestrzeni częstotliwościowej. Może to być pomocne przy detekcji obszarów 

obrazów charakteryzujących się określoną periodycznością. Wszystkie procedury 

zawarte w programie  związane z transformatą Fouriera funkcjonują prawidłowo jedynie, gdy 

wymiary analizowanego obrazu w kierunku X i Y są takie same i są potęgą liczby 2. 

 

Odwrotna transformata Fouriera dla całego uzyskanego w poprzednim 

przekształceniu widma oraz dla części tego widma wybranego za pomocą 

myszy. Przykład zastosowania tego drugiego rozwiązania przedstawiono na 

rysunku poniżej. Z lewej strony jest wyjściowy obraz szary, w środku ten sam obraz po 

przekształceniu go za pomocą FFT z zaznaczonym na czerwono obszarem widma, które 

zostanie wykorzystane w transformacie odwrotnej. Efekt użycia tego przekształcenia 

widoczny jest na rysunku z prawej strony. 
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4. ZAKŁADKA: OBRAZ BINARNY 

 
 
 
Na tej zakładce zawarte zostały przyciski 

uruchamiające procedury przeznaczone do 

korekcji obrazów binarnych. Obraz binarny 

wyświetlany jest jako jednobarwna nakładka 

na bieżącym obrazie szarym. Procedury te 

zgrupowano w trzech panelach nazwanych 

umownie: Transmisja, Algebra Boola oraz 

Morfologia.  

 
 
 
 

 
 

 
4.1. TRANSMISJA 

 
Obraz -> obraz. Procedura ta tworzy w pamięci docelowej kopię obrazu binarnego 

znajdującego w pamięci źródłowej. Gdy pamięć docelowa jest oznaczona symbolem 0 

kopiowany obraz wyświetlany jest na ekranie monitora. Przy wyborze pamięci źródłowej i 

docelowej należy skorzystać z metody drag and drop. W programie  dostępnych jest 

20 komórek, gdzie można zapisać obraz binarny oraz dodatkowa pamięć oznaczona jako 

maska. W niej przechowywany jest obraz obszaru, w którym realizowane są przekształcenia 

geodezyjne. 

   
Obraz <-> obraz. Za pomocą tej procedury możliwa jest zamiana obrazów 

znajdujących się w dwóch obszarach pamięci przeznaczonej dla obrazów binarnych. 

Gdy jeden z wybranych do zamiany obrazów znajduje się w pamięci 0,  na ekranie 

monitora wyświetlony zostanie wynikowy obraz w tej pamięci. Przy wyborze obrazów do 

zamiany należy użyć metody drag and drop. 

 
4.2. ALGEBRA BOOLA 

 
Obraz OR obraz. Utworzenie obrazu będącego logiczną sumą dwóch obrazów 

binarnych, wyświetlenie obrazu wynikowego na ekranie oraz zapisanie go w pamięci 

0. Operacja ta prowadzona jest na wszystkich pikselach obrazów wybranych za 

pomocą metody drag and drop. Wynik końcowy obliczany jest według następującej reguły: 

 

Obraz A Obraz B Obraz wynikowy 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 
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Obraz AND obraz. Utworzenie obrazu będącego logicznym iloczynem dwóch 

obrazów binarnych, wyświetlenie obrazu wynikowego na ekranie oraz zapisanie go w 

pamięci 0. Operacja ta prowadzona jest na wszystkich pikselach obrazów wybranych 

za pomocą metody drag and drop. Wynik końcowy obliczany jest według następującej 

reguły: 

Obraz A Obraz B Obraz wynikowy 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

 
Obraz XOR obraz. Utworzenie obrazu będącego logiczną sumą rozłączną dwóch 

obrazów binarnych, wyświetlenie obrazu wynikowego na ekranie oraz zapisanie go w 

pamięci 0. Operacja ta prowadzona jest na wszystkich pikselach obrazów wybranych 

za pomocą metody drag and drop. Wynik końcowy obliczany jest według następującej 

reguły: 

Obraz A Obraz B Obraz wynikowy 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

 
Obraz DIFF obraz. Utworzenie obrazu będącego logiczną różnicą dwóch obrazów 

binarnych, wyświetlenie obrazu wynikowego na ekranie oraz zapisanie go w pamięci 

0. Operacja ta prowadzona jest na wszystkich pikselach obrazów wybranych za 

pomocą metody drag and drop. Wynik końcowy obliczany jest według następującej reguły: 

 

Obraz A Obraz B Obraz wynikowy 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 0 

0 0 0 

 
4.3. MORFOLOGIA 

 
 Podstawowe znaczenie dla metod morfologii matematycznej wykorzystywanych do 

modyfikacji obrazów binarnych jest, podobnie jak w przypadku obrazów szarych jest wzorzec 

(element strukturalny). Składa się on z punktu odniesienia oraz jego najbliższych sąsiadów. 

W programie  element strukturalny ma wymiary 3*3 piksele, a punkt odniesienia 

położony jest w jego centrum. W trakcie transformacji obrazu za pomocą metod morfologii 

matematycznej element strukturalny przemieszczany jest po całym obrazie w ten sposób, że 

punkt odniesienia pokrywa się z kolejnymi pikselami tego obrazu. W każdym punkcie obrazu 

porównuje się zgodność jego otoczenia z przyjętym elementem strukturalnym. Końcowa 

wartość piksela położonego pod punktem odniesienia uzależniona jest od wyniku tego 

porównania oraz zastosowanego przekształcenia. Punkty elementu strukturalnego mogą 

przyjmować wartości 0 lub 1 lub być nieokreślone (w programie  oznaczamy je 

symbolem X). Ostatnia z wymienionych sytuacji ma miejsce wtedy, gdy punkty te nie są 

uwzględniane w trakcie porównania zgodności wzorca z otoczeniem. W przekształceniach 

morfologicznych obrazów binarnych zazwyczaj wykorzystywane są następujące funkcje: 
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 HMT- - punkt obrazu, którego otoczenie jest identyczne z przyjętym elementem 

strukturalnym przyjmuje wartość 1, w przeciwnym wypadku jest mu przypisana wartość 0, 

 HMT0 - punkt obrazu, którego otoczenie jest identyczne z przyjętym elementem 

strukturalnym przyjmuje dopełnienie do 1, w przeciwnym wypadku jest mu przypisana 

wartość 0, 

 HMT1 - punkt obrazu, którego otoczenie jest identyczne z przyjętym elementem 

strukturalnym przyjmuje swoją dotychczasową wartość, w przeciwnym wypadku jest mu 

przypisana wartość 0, 

 THIN - punkt obrazu, którego otoczenie jest identyczne z przyjętym elementem 

strukturalnym przyjmuje wartość 0, w przeciwnym wypadku jest mu przypisana jego 

dotychczasowa wartość,  

 THICK - punkt obrazu, którego otoczenie jest identyczne z przyjętym elementem 

strukturalnym przyjmuje wartość 1, w przeciwnym wypadku jest mu przypisana jego 

dotychczasowa wartość.  

Standardowo element strukturalny przyjmuje tylko jedno określone położenie ustalone w trakcie 

jego definiowania. Istnieje jednak możliwość obracania elementu w trakcie realizacji 

wybranego przekształcenia. W programie  obrót jest zgodny z kierunkiem obrotu 

wskazówek zegara i wynosi 45
o
 dla obrotu 8-krotnego i 90

o
 w przypadku obrotu 4-krotnego. 

Mówimy wtedy o wirującym elemencie strukturalnym (wzorcu). Użycie danego 

przekształcenia może być wielokrotnie powtarzane. W większości przypadków liczba iteracji 

jest ustalana przez operatora. Podobnie, jak w przypadku wzorca stosowanego do modyfikacji 

obrazów szarych, również dla obrazów binarnych liczba iteracji może być podana w sposób 

jawny lub ukryty. W pierwszym przypadku jest to liczba wprowadzona przez operatora i nie 

ulega ona zmianie przy zmianie powiększenia obrazu. W drugim przypadku liczba 

wprowadzona przez operatora jest przeliczana automatycznie tak, by efekt modyfikacji (np. 

usunięcie obiektów o określonej średnicy) był taki sam bez względu na typ obrazu (patrz str. 

11 i 12).  
 
Dylatacja. Przekształcenie obrazu binarnego wykorzystujące następujące wzorce: 

 

kroki nieparzyste kroki parzyste 

X 1 X 

(THICK,8,1) 

X 1 X 

(THICK,4,1) X  X X  X 

X X X X X X 

 
Gdy liczba iteracji jest większa od 1 dylatacja realizowana jest zatem przy wykorzystaniu 

ośmiokątnego elementu strukturalnego. 

 
Erozja. Przekształcenie obrazu binarnego wykorzystujące następujące wzorce: 

 

 kroki nieparzyste kroki parzyste 

X 0 X 

(THIN,8,1) 

X 0 X 

(THIN,4,1) X  X X  X 

X X X X X X 

 
Gdy liczba iteracji jest większa od 1 erozja realizowana jest zatem przy wykorzystaniu 

ośmiokątnego elementu strukturalnego. 
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Closing zwany również zamykaniem składa się z dylatacji i następującej 

bezpośrednio po niej erozji z tym samym krokiem. 

 

 

Opening zwany również otwieraniem składa się z erozji i następującej bezpośrednio 

po niej dylatacji z tym samym krokiem. 

 

 

 Erozja ultymatywna (warunkowa). Jest to złożona procedura oparta na 

wielokrotnie powtarzanej erozji. Liczba iteracji nie musi być taka sama dla 

wszystkich obiektów występujących w obrazie wyjściowym. Każda figura poddawana jest 

bowiem erozji tyle razy, by następny krok erozji całkowicie usunął tę figurę. Dlatego w 

obrazie końcowym każda figura pozostawia ślad w postaci co najmniej jednego markera. 

 

Szkieletyzacja. Procedura ta pozwala na wyznaczenie zbioru punktów leżących 

wewnątrz elementów obrazu jednakowo odległych od brzegu danego elementu. 

Punkty te nazywane są szkieletem elementów obrazu. Przy konstruowaniu szkieletu w 

programie  wykorzystuje się następujący element strukturalny: 

 

0 0 0 
   Liczba obrotów= 8 
   Funkcja  THIN 
   Liczba iteracji = 0 

X  X 

1 1 1 

  
Procedura ta zostaje automatycznie zakończenia w momencie, gdy kolejna modyfikacja nie 

wprowadza do obrazu żadnych zmian. 

 

SKIZ. Za pomocą tej procedury wyznaczana jest strefa oddziaływania (wpływu) 

poszczególnych obiektów występujących na obrazie. Procedura ta składa się z dwóch 

elementów: skeletonizacji negatywu obrazu wyjściowego oraz całkowitego obcięcia 

końcówek powstałego szkieletu. SKIZ może być wykorzystana nie tylko  do modyfikacji 

obrazu, lecz jest również skutecznym narzędziem modelowania struktur materiałów 

jednofazowych. 

 

Obcinanie szkieletu.  Za pomocą tej procedury możliwe jest  usunięcie końcówek 

szkieletu. Po wybraniu tej procedury pojawia się pytanie o liczbę iteracji. Wybranie 

wartości zero oznacza, że procedura będzie powtarzana tak długo, gdy kolejna 

modyfikacja nie wprowadza żadnych zmian do obrazu.    

 

Końce szkieletu. Procedura ta daje obraz końców szkieletu. 

 

 

SKIZ geodezyjna to geodezyjny odpowiednik operacji SKIZ. Operacje geodezyjne 

realizowane są w obszarze zdefiniowanym za pomocą maski. Po każdej iteracji obraz 

wynikowy poddawany jest logicznemu mnożeniu z obrazem zapisanym w masce.   
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Segmentacja. Procedura ta pozwala na podzielenie obiektów w miejscach lokalnych 

przewężeń. Może być wykorzystana do rozdzielenia sklejonych cząstek lub dokończe-

nia granic ziarn w obrazach struktury materiałów jednofazowych. Segmentacja składa 

się z szeregu skomplikowanych przekształceń powtarzanych tak długo, gdy kolejna 

modyfikacja nie wprowadza żadnych zmian do obrazu. Końcowy wynik segmentacji zależy 

m.in. od położenia i liczby markerów, będących punktami startowymi całego przekształcenia. 

Standardowo markery uzyskuje się poprzez erozję ultymatywną. Może to jednak w 

niektórych przypadkach prowadzić do nadmiernego podzielenia obiektów.  Dlatego w 

programie  markerami mogą być również obrazy będące sumą logiczną punktów 

otrzymanych w wyniku erozji ultymatywnej oraz erozji z określonym krokiem. Po naciśnięciu 

przycisku uruchamiającego segmentację na ekranie pojawia się odpowiednie okno dialogowe 

umożliwiające wprowadzenie wartości tego kroku. Zgodnie z przyjętą zasadą wartość zero 

oznacza, że markery wyznaczane są standardowo tj. w oparciu o erozję ultymatywną. 

 

Kontur. Procedura ta tworzy obraz punktów brzegowych wszystkich elementów 

obrazu. W programie  do tego celu wykorzystuje się następujący element 

strukturalny: 
 

1 1 1 
   Liczba obrotów= 0 
   Funkcja  THIN 
   Liczba iteracji = 1 

1  1 

1 1 1 

 
 
Pierwszy obiekt. Procedura ta usuwa pierwszy obiekt z obrazu źródłowego 

wybranego za pomocą metody drag and drop i przenosi go do pamięci roboczej 0 

oraz wyświetla go na ekranie monitora. Zaleca się,  by obrazem wyjściowym dla tego 

przekształcenia nie był obraz numer 0. 

 

Punkty potrójne. Za pomocą tej procedury możliwe jest ujawnienie punktów 

potrójnych szkieletu, tj. punktów, w których zbiegają się gałęzie szkieletu. W 

programie  wykorzystuje się do tego celu przekształcenie bazujące na czterech 

elementach strukturalnych. 

 

Segmenty szkieletu. Procedura ta daje obraz fragmentów szkieletu leżących między 

jego punktami potrójnymi. Obraz ten uzyskuje się poprzez odjęcie od obrazu 

wyjściowego zbiór punktów potrójnych szkieletu. 

 

 

Wzorzec (element strukturalny). Uruchomienie procedury pozwalającej na 

utworzenie oraz zastosowanie elementu strukturalnego użytkownika. Po naciśnięciu 

przycisku na ekranie pojawia się okno dialogowe, jak na stronie 27. Komponenty znajdujące 

się na tym oknie pozwalają na szybkie stworzenie elementu strukturalnego przez użyt-

kownika. Można go dodać do elementów wcześniej zdefiniowanych i zapisanych w specjal-

nym pliku w katalogu roboczym programu . Istnieje również możliwość usunięcia 

niepotrzebnych elementów z tego pliku. Wywołanie elementu z pliku odbywa się poprzez 

naciśnięcie w okienku edycyjnym obok napisu nazwa przycisku ze strzałką. Pojawia się 

wtedy rozwijane w dół menu zawierające nazwy wszystkich dostępnych wzorców. 

Zaznaczenie dowolnej nazwy w tym menu powoduje załadowanie wszystkich parametrów  

wybranego wzorca.  



  

  - instrukcja obsługi 27 
 

Parametry te mogą być wykorzystane przy 

definiowaniu własnego wzorca. Proces ten składa 

się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest 

przypisanie odpowiedniej wartości poszczególnym 

punktom wzorca. W tym celu należy umieścić 

kursor myszy na żądanym punkcie, a następnie  

tak długo naciskać lewy przycisk myszy, aż 

pokaże się żądana wartość. Naciśnięcie przycisku 

 powoduje przypisanie wszystkim punktom 

symbolu X. Tak oznaczone punkty nie są brane 

pod uwagę w trakcie oceny zgodności elementu 

strukturalnego z otoczeniem analizowanych 

pikseli obrazu. Zaznaczenie pola wyboru operacja 

geodezyjna oznacza, że obraz będzie 

modyfikowany jedynie w obszarze wcześniej 

zadeklarowanej maski. Wzorzec wirujący w 

programie  można definiować na dwa 

różne sposoby. W pierwszym przypadku wzorzec 

obraca się na każdym obrazie tak długo, aż wynik porównania otoczenia z wzorcem jest 

pozytywny, lub gdy zastosowano wszystkie możliwe położenia danego wzorca. W drugiej 

metodzie obrót wzorca następuje przy przejściu z jednego modyfikowanego obrazu na drugi. 

Zmiana sposobu definiowania wzorca wirującego odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku 

. Towarzyszy temu zmiana wyglądu tego przycisku oraz stosowna zmiana pokazującego 

się nad tym przyciskiem napisu. Po ustaleniu wszystkich parametrów wzorca i nadaniu mu 

nazwy można dodać go specjalnego pliku, gdzie pamiętane są wcześniej zbudowane wzorce. 

Każdy znajdujący się w tym pliku wzorzec może być z niego usunięty po naciśnięciu 

przycisku z napisem Usuń z pliku.   

 
Rekonstrukcja. Za pomocą tej procedury można zrekonstruować te obiekty 

znajdujące się na obrazie wybranym w metodzie drag and drop jako wynikowy, które 

równocześnie występują na obrazie definiowanym jako źródłowy. Zrekonstruowany obraz 

zapisywany jest w pamięci roboczej 0 oraz wyświetlany na ekranie komputera. Metoda ta 

może być wykorzystana do usuwania obiektów o małych wymiarach. W tym celu należy 

skopiować obraz wyjściowy do pamięci innej niż zero, a następnie dokonać erozji tego obrazu  

z odpowiednim krokiem oraz wybrać procedurę rekonstruującą  pozostałe po erozji obiekty.  

 

Granice ziarn. Jest to złożona procedura pozwalająca na rekonstrukcję granic ziarn. 

Pierwszym etapem jest szkieletyzacja obrazu wyjściowego. Następnie usuwane są te 

niedokończone granice ziarn, których długość jest mniejsza od zadeklarowanej  

w poniższym oknie dialogowym z lewej strony .  
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Drugim etapem jest segmentacja tych ziarn, które zawierają punkty końcowe szkieletu. 

Warunki segmentacji ustalone zostają  w oknie powyżej z prawej strony. Ostatnim etapem 

jest sprawdzenie, czy odtworzone w trakcie segmentacji granice zawierają punkty końcowe 

szkieletu obrazu wyjściowego. 

 

Usunięcie brzegu. Procedura ta pozwala na usunięcie tych elementów struktury, 

które stykają się z ramką obrazu. 

 

Pozostawienie brzegu. Procedura ta pozwala na pozostawienie tych elementów 

struktury, które stykają się z ramką obrazu. 

 

Ustaw ramkę obrazu. Procedura ta pozwala na wprowadzenie do pamięci 0 ramki 

obrazu. Po naciśnięciu tego przycisku na ekranie pojawia się następujące okienko. 

 

 

Poprzez wypełnienie odpowiednich pól w tym okienku można wybrać te linie ramki, które 

mają być wprowadzone do obrazu.    

 

Segmentacja zmodyfikowana. Procedura ta pozwala podobnie, jak opisana 

wcześniej segmentacja, na podzielenie konglomeratów obiektów w miejscach ich 

lokalnych przewężeń. Konglomeraty te zostaną poprawnie podzielone, gdy każdemu 

potencjalnemu obiektowi odpowiada dokładnie jeden marker. W praktyce często pojawiają 

się nadmiarowe markery. Na podstawie analizy erozji ultymatywnej wykorzystywanej 

zazwyczaj do generowania tych markerów stwierdzono, że nadmiarowe markery są 

generowane przez te fragmenty obiektu powstałe w momencie jego podziału, których 

wymiary nie przekraczają kilku pikseli. Wprowadzenie do tej procedury dodatkowego prze-

kształcenia eliminującego z obrazu te fragmenty pozwala na uzyskanie bardziej poprawnego 

obrazu markerów, a co za tym idzie zwiększa skuteczność rozdzielania „sklejonych” 

elementów struktury oraz rekonstrukcji granic ziarn. Wielkość eliminowanych markerów 

można ustalić wypełniając odpowiednie pola w następującym okienku pojawiającym się po 

naciśnięciu przycisku segmentacja zmodyfikowana.   
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Wypełnianie dziur. Za pomocą tej procedury można wypełniać otwory znajdujące 

się wewnątrz obiektów. 

 

 

Działy wodne. Procedura ta podobnie, jak segmentacja pozwala na rozdzielenie 

sklejonych cząstek oraz rekonstrukcję granic ziarn. Procedura ta działa poprawnie na 

obrazie szarym otrzymanym z wyjściowego obrazu binarnego za pomocą procedury 

Funkcja odległości (strona 55). Po wybraniu tej procedury na ekranie pojawia się okienku 

binaryzacji manualnej, za pomocą którego należy wydetekować markery rekonstruowanych 

obiektów. Po zaakceptowaniu wyboru pojawia się następujące okienko, na którym można 

ustalić minimalną wielkość rekonstruowanych obiektów. 

 

 

Procedura ta zostaje zakończona automatycznie w momencie zrekonstruowania wszystkich 

linii granicznych.   

 

Dylatacja liniowa. Po wybraniu tej opcji pojawia się nastepujące okienko, w którym 

można ustawić wszystkie parametry związane ze sposobem realizacji dylatacji 

kierunkowej.  

 

 

Erozja liniowa. Po wybraniu tej opcji pojawia się nastepujące okienko, w którym 

można ustawić wszystkie parametry związane ze sposobem realizacji erozji 

kierunkowej  
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5. ZAKŁADKA: POMIAR 
 

Na tej zakładce umieszczono przyciski 

uruchamiające procedury związane z realizacją 

pomiaru oraz wyprowadzeniem wyników. 

Przyciski te zostały zgrupowane w czterech 

panelach tematycznych nazwanych umownie: 

pomiar, kalibracja, informacje o próbce i wyniki 

oraz pętla pomiarowa.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. POMIAR 

 
Pomiar manualny. Po wybraniu tej procedury na ekranie pojawia się okno 

zawierające wyniki pomiaru ręcznego. Wyniki przedstawione są w dwóch kolumnach: 

dla danego obiektu oraz średnia dla wszystkich obiektów zmierzonych po wybraniu 

tej funkcji (w przypadku liczby oraz udziału 

objętościowego zamiast wartości średniej 

podawana jest wartość sumaryczna). Wybór 

obiektów do pomiaru odbywa się poprzez 

przesunięcie kursora myszy na obiekt oraz 

naciśnięcie lewego przycisku myszy. Wyjście z 

procedury realizującej pomiar manualny możliwe 

jest poprzez  naciśnięcie przycisku  na oknie z 

wynikami pomiaru ręcznego lub za pomocą myszy 

po przesunięciu jej kursora na analizowany obraz i 

naciśnięcie prawego przycisku.  
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Pomiar odległości.  Procedura pozwalająca na wyznaczenie odległości między 

dowolnymi punktami znajdującymi się na bieżącym obrazie. Wynik wyświetlany jest 

na zakładce POMIAR. W celu zmierzenia odległości należy przesunąć kursor myszy 

na pierwszy punkt, nacisnąć lewy przycisk na myszy, a następnie nie puszczając przycisku 

przesunąć kursor na drugi punkt i odczytać odległość. 

 

Ustalenie warunków pomiaru. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetlone zostanie 

okno pozwalające na określenie typu oraz warunków realizacji pomiaru aktualnego 

obrazu. 

 

W programie  obraz struktury mierzony jest na podstawie metody powierzchniowej 

(standardowej dla programu) lub liniowej. Wyniki pomiaru można zapamiętywać w 10 (po 5 

dla każdej metody) odrębnych kanałach nazwanych umownie fazami. Wybranie opcji kasuj 

wyniki powoduje, że przed rozpoczęciem pomiaru na danym polu zostają skasowane 

dotychczasowe wyniki dla wybranej fazy. W przeciwnym przypadku wyniki dla danej fazy są 

sumowane. Opcja ta nie działa w przypadku realizacji makroinstrukcji. Parametry ustawione 

w tym oknie są obowiązujące dla procedury pomiar znajdującej się na listwie najczęściej 

używanych procedur tak długo, dopóki nie zostanie powtórnie zmieniona. 

 

 

Selekcja obiektów do pomiaru. Za pomocą tej procedury można poddać wstępnej 

selekcji obiekty do właściwego pomiaru. Po naciśnięciu tego przycisku na ekranie 

pojawia się następujące pozwalające na ustalenie warunków selekcji. 

 

Parametrem, w oparciu o który dokonywana jest selekcja jest jedna z następujących 

wielkości:  

 pole (dostępne pod nazwą Pole), 

 obwód (Obwód), 

 średnica maksymalna (Dmaks), 

 średnica minimalna (Dmin), 

 średnica Fereta w kierunku X (Feret_x), 
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 średnica Fereta w kierunku Y (Feret_y), 

 średnica Fereta pod kątem 45
o
 (Feret_pw), 

 średnica Fereta pod kątem 135
o
 (Feret_pz), 

 nachylenie średnicy maksymalnej (Kąt_maks), 

 nachylenie średnicy minimalnej (Kąt_min), 

 wskaźnik wydłużenia (Wydłużenie), 

 wskaźnik kształtu (Kształt), 

 pole powierzchni  figury wypukłej opisanej na danym obiekcie (Pole_wypukłe), 

 obwód  figury wypukłej opisanej na danym obiekcie (Obwód_wypukły), 

 wskaźnik kształtu figury wypukłej opisanej na danym obiekcie (Kształt_wypukły), 

 współrzędne środka ciężkości (Współrzęna_x, Współrzędna_y), 

 długość i szerokość obiektu (Długość, Szerokość),  

 odległość najbliższych sąsiadów (Odległość) 

lub dowolna ich poprawna kombinacja, w której można dodatkowo wykorzystać funkcje ABS 

(wartość bezwzględna), SQR (kwadrat) i SQRT (pierwiastek). 

Wykaz wszystkich dostępnych parametrów pojawia się w postaci rozwijalnego menu 

po kliknięciu myszą w okienko edycyjne pod napisem: dostępne parametry. Wybrane 

parametry pojawiają się w okienku edycyjnym w górnej części. W okienku tym prowadzona 

może być edycja znajdującego się tu tekstu polegająca na wprowadzaniu cyfr, znaków 

operacji matematycznych i nawiasów. Możliwe jest również usuwanie zapisanych wcześniej 

wyrażeń w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady.  Selekcja obiektów polega na 

sprawdzeniu, czy wybrany parametr przyjmuje wartości z obszaru zawartego między 

minimum i maksimum. Symbol ~ oznacza, że dana relacja nie jest weryfikowana. 

Przykładowo, gdy kryterium selekcji ma postać: 1000<=Obwód~1, jej wynik uzależniony jest 

jedynie od tego, czy spełnienia jest relacja Obwód >=1000. Wartości minimum i maksimum 

mogą być podawane w  punktach obrazu lub w jednostkach rzeczywistych. Tryb definiowania 

tych wartości ustalany jest po wybraniu odpowiedniego przycisku (pp lub m).  

Po zdefiniowaniu wszystkich elementów znajdujących się na oknie dialogowym należy 

nacisnąć przycisk TESTOWANIE. Uruchomiona zostaje procedura weryfikująca poprawność 

składniową parametru przyjętego jako kryterium selekcji oraz zgodność wymiarów 

poszczególnych jego składników. Wykryte błędy sygnalizowane są w formie odpowiednich 

komunikatów. Przycisk OK pozwalający na potwierdzenie przyjętych przez operatora 

warunków selekcji jest standardowo nieaktywny. Jego aktywacja następuje dopiero w 

momencie uzyskania pozytywnego wyniku testu.  

 

5.2. KALIBRACJA 

 

 

Kalibracja obrazu. Uruchomienie procedury pozwalającej na kalibrację obrazów 

pochodzących z nowego źródła lub korekcję kalibracji już istniejącej. Dane potrzebne 

do kalibracji zapamiętywane są w pliku skala.kbr znajdującym się w katalogu roboczym 

programu . Brak tego pliku uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie programu. Po 

wybraniu tej procedury na ekranie pojawia się okno dialogowe, za pomocą którego należy 

załadować obraz poziomo ustawionego markera o znanej długości. Do kalibracji potrzebne 

jest również powiększenie, przy którym zarejestrowano dany marker. Po wybraniu obrazu na 

ekranie pojawia się kolejne okno dialogowe przedstawione na stronie 33 z lewej strony. Dla 

prawidłowego przeprowadzenia kalibracji konieczne jest postępowanie zgodnie z 

informacjami zawartymi w tym oknie. Zasadniczym elementem kalibracji jest zaznaczenie 

charakterystycznych punktów markera znajdujących się w znanej odległości od siebie. W tym 

celu należy przesunąć kursor myszy w określone miejsce i nacisnąć lewy przycisk na myszy. 
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Na obrazie pojawi się pionowa kreska przechodząca przez wybrany punkt. To samo 

powtórzyć dla drugiego punktu z tą różnicą, że trzeba nacisnąć prawy przycisk na myszy. 

Czynności te mogą być wielokrotnie powtarzane – do kalibracji zostaną wybrane dwa 

najpóźniej zaznaczone punkty. Dla zwiększenia dokładności wyboru punktów można obraz 

powiększyć wykorzystując do tego celu przycisk z lupą.  

UWAGA! W programie  założono, że wielkość piksela w kierunku X i Y jest taka 

sama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po wypełnieniu wszystkich pól w oknie dialogowym nacisnąć przycisk OK. Pojawia 

się wtedy okno dialogowe, jak po prawej stronie. Za pomocą tego okna można dodać 

parametry przeprowadzonej kalibracji do zbioru zawartego w pliku skala.kbr. W tym celu 

należy przesunąć kursor w wybrane miejsce na liście źródeł obrazu, nacisnąć lewy przycisk  

na myszy, a następnie przycisk z symbolem +. Podobne czynności należy wykonać przy 

usuwaniu danych z pliku kalibracyjnego. Należy jednak zamiast przycisku dodawania 

nacisnąć przycisk kasowania. Procedura kasowania danych z pliku jest realizowana 

natychmiast po naciśnięciu uruchamiającego ją przycisku bez powtórnego pytania o 

potwierdzenie tego zamiaru. Dlatego należy korzystać z niej ostrożnie. Wszystkie dokonane 

zmiany znajdą swoje odzwierciedlenie w pliku kalibracyjnym dopiero po naciśnięciu 

przycisku OK. Gdy stwierdzimy, że zmiany zostały dokonane omyłkowo należy wybrać 

przycisk: Anuluj. Zawartość pliku kalibracyjnego pozostaje wtedy taka, jaka była w 

momencie uruchamiania procedury kalibracyjnej. 
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Kalibracja uproszczona. Można ją zastosować, gdy znana jest rzeczywista szerokość 

analizowanego obrazu. Po uruchomieniu tej procedury na ekranie komputera pojawia 

się następujące okienko.  

 

  

Po wypełnieniu wszystkich pól w oknie dialogowym nacisnąć przycisk Akceptuj. Gdy nazwa 

źródła obrazu będzie inna niż „Aktualny”, pojawia się okno (takie samo, jak w przypadku 

kalibracji obrazu) pozwalające na dopisanie wprowadzonych danych do pliku 

kalibracyjnego skala.kbr.  

 

 

Ustawienie powiększenia.  Za pomocą tej procedury można wprowadzić nazwę 

źródła aktualnie wyświetlanego obrazu oraz powiększenie, przy jakim obraz ten 

został zarejestrowany. Do tego celu wykorzystuje się następujące okno dialogowe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wprowadzone dane obowiązują do momentu ponownego uruchomienia tej procedury. Mogą 

one również ulec zmianie po załadowaniu do programu wyników z pliku otrzymanych w 

trakcie wcześniejszych pomiarów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  - instrukcja obsługi 35 
 

5.3. INFORMACJE O PRÓBCE I WYNIKI 

 
Procedury znajdujące się w tym panelu podzielono na trzy grupy. Pierwsza zawiera 

procedury, za pomocą których można opisać próbkę oraz analizowane obiekty. W drugiej 

grupie umieszczono procedury definiujące sposób przedstawiania wyników. Procedury 

zawarte w ostatniej grupie związane są z zapamiętywaniem oraz odczytem wyników w formie 

cyfrowej. 

  
Informacje o próbce. Procedura ta umożliwia wprowadzenie nazwy próbki oraz 

nazw faz poddawanych analizie. Do tego celu wykorzystywane jest następujące okno 

dialogowe, wyświetlane bezpośrednio po naciśnięciu. Nazwa próbki jest identyczna 

dla pomiaru standardowego i liniowego. Nazwy 

faz można oddzielnie definiować dla każdego typu 

pomiaru po naciśnięciu odpowiedniego przycisku 

kołowego znajdującego się w polu Typ pomiaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer fazy. Za pomocą tej procedury można wybrać numer fazy, dla której mają być 

wyświetlone wyniki w postaci wykresu. Służy do tego następujące okno dialogowe. 

 

 

 

 

 

 

 

Dla każdego typu pomiaru można wybrać w okienku z lewej strony jedną z pięciu faz. Wybór 

typu pomiaru jest możliwy poprzez naciśniecie odpowiedniego przycisku kołowego. 

 

Podgląd wyników. Procedura ta pozwala na wyświetlenie wyników przeprowadzo-

nych pomiarów. Wyniki te przedstawione są w formie tabeli. Istnieją dwa sposoby ich 

prezentacji nazwane umownie: obiekty i pola. Standardowo zawsze najpierw pojawia 

się okno (z lewej strony) z wynikami dla obiektów. Liczba wyświetlanych wyników może 

być większa od prezentowanych w tej tabeli. Jest to uzależnione od wersji programu. 

Przejście do okna przedstawiającego wyniki dla poszczególnych pól (z prawej strony) 

odbywa się po naciśnięciu kołowego przycisku dla pól w panelu wyniki dla.    
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W tabeli przedstawione są wartości wszystkich mierzonych w danym trybie 

pomiarowym parametrów.  W pierwszej kolumnie są nazwy tych wielkości. Gdy wyświetlane 

są wyniki dla obiektów w drugiej kolumnie znajdują się wartości średnie (z wyjątkiem liczby 

obiektów oraz udziału powierzchniowego – wielkości odnoszą się do całej próbki), a w 

trzeciej wskaźniki ich zmienności w całej próbce. Gdy pokazywane są natomiast wyniki dla 

pola w kolumnach tych są wyniki odpowiednio dla danego pola pomiarowego oraz średnie 

dla próbki. W dolnej części tego okna dialogowego znajduje się suwak pozwalający na 

zmianę pola, dla którego wyświetlane są wyniki. Numer aktualnie przedstawianego pola 

znajduje się nad tym suwakiem. Przejście z wyświetlania wyników pomiaru standardowego 

na liniowy i odwrotnie odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w panelu 

Typ pomiaru. W górnej części okna znajdują się przyciski pozwalające na zmianę numeru 

fazy, dla której wyświetlane są wyniki. Nazwa tej fazy wyświetlana jest z prawej strony.  

Aktywne są tylko przyciski tych faz, dla których prowadzono pomiar. Naciśnięcie przycisku 

Kontynuacja pomiaru kończy wyświetlanie wyników i zamyka okno. 

 

Edytor niestandardowych wyników pomiaru. Program  oferuje bogaty 

standardowy zestaw wielkości charakteryzujących badaną strukturę. Z myślą o tych 

użytkownikach, dla których zestaw ten jest nieodpowiedni opracowano procedurę 

pozwalającą na zdefiniowanie własnych parametrów lepiej dopasowanych do rozwiązywa-

nego problemu. Po naciśnięciu przycisku na ekranie komputera pojawia się następujące okno 

dialogowe. 
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Wyniki niestandardowe podzielono na trzy typy. Są to dwa rodzaje wyników lokalnych (dla 

pomiaru powierzchniowego i liniowego) oraz wyniki integralne. Zmiana typu wyników 

odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku kołowego w panelu Typ wyników. 

Wykaz parametrów dostępnych dla określonego typu pomiaru znajduje się w rozwijanym 

menu okienka Dostępne parametry uruchamianym po naciśnięciu przycisku ze strzałką w 

tym okienku. Znajdują się tutaj także trzy funkcje matematyczne ABS, SQR i SQRT.  

Parametry i/lub funkcje wybrane przez operatora pojawiają się równocześnie w dwóch 

okienkach: Definicja wyznaczanej wielkości oraz Opis wyznaczanej wielkości. W pierwszym 

z nich definiowane są wzory służące do wyznaczania poszukiwanej wielkości. Możliwość 

ingerencji operatora w zapisany tu tekst jest niewielka i ogranicza się do wprowadzenia 

symboli podstawowych przekształceń matematycznych (+, -, *, /), cyfr (od 0 do 9), znaku 

dziesiętnego (.) oraz liczby PI. Składnia całego tekstu w okienku Definicja wyznaczanej 

wielkości musi być zgodna z regułami zapisu wyrażeń algebraicznych znanych z  matematyki. 

Poprawność tej składni jest weryfikowana po naciśnięciu przycisku . Wszelkie 

nieprawidłowości są sygnalizowane określonym komunikatem. Przykładowo, gdy 

wprowadzono tekst: Pole+Obwód pojawia się następujący komunikat:  
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W okienku Opis wyznaczanej wielkości można wprowadzić dowolny tekst, pod którym będą 

ukazywały się wyniki dla wyrażenia zdefiniowanego w okienku Definicja wyznaczanej 

wielkości.  

Wyniki lokalne wyznaczane są dla wszystkich występujących w badanej próbce obiektów 

przypisanych fazie wybranej z okienka Faza. Przyjęto przy tym zasadę, że wartość wyrażenia 

zapisanego w okienku Definicja wyznaczanej wielkości obliczany jest dla każdego obiektu z 

osobna, a następnie określa się wartość minimalną, maksymalną, średnią oraz wskaźnik 

zmienności. Otrzymane wyniki wyświetlane są w górnej części okna. W przypadku wyników 

integralnych „obiektami” są kolejne pole pomiarowe. Dla każdego z nich wyznacza się 

wartość zadeklarowanego wyrażenia. Na tej podstawie obliczane są: wartość minimalna, 

wartość maksymalna, średnia oraz odchylenie standardowe. Jeżeli na analizowanych polach 

pomiarowych występują różne fazy, w wyrażeniu opisującym obliczaną wielkość mogą 

pojawić się parametry dla każdej z nich. Dlatego dla opcji Typ wyników: globalne po każdej 

nazwie parametru użytego do zdefiniowania wyznaczanej wielkości pojawiają się dwa 

trójkątne nawiasy. Między te nawiasy należy wprowadzić numer fazy, do której dany 

parametr się odnosi. Brak cyfry w tym miejscu oznacza, że jest to faza numer 1. Przykładowo 

zapis: Pole<1>/Pole<2> oznacza, że na każdym polu pomiarowym wyznaczany jest iloraz 

sumarycznego pola powierzchni obiektów należących odpowiednio do fazy 1 i 2.  Gdzie 

wyniki globalne mogą znaleźć zastosowanie? Wszędzie tam, gdzie wynik zależy od 

parametrów kilku faz. Przykładowo, gdy chcemy wyznaczyć udział powierzchniowy 

węglików w eutektyce węglikowej. Jeżeli węgliki zostaną wydetekowane jako faza 1 a 

eutektyka – jako faza 2, poszukiwany udział można wyznaczyć za pomocą wyrażenia  

Pole<1>/Pole<2>*100.   

 

Przy wyznaczaniu wyników niestandardowych mogą być stosowane różne jednostki miary. 

Wszystkie dostępne jednostki znajdują się w rozwijanym menu  okienka Wymiar. Każdej 

jednostce z tego menu można przypisać dowolną nazwę w okienku Nazwa. Wszystkie 

jednostki są deklarowane w sposób jawny. Oznacza to, że jeżeli wybrano mm to obwód jest 

wyświetlany w mm, a np. pole w mm
2
. Reguła ta nie dotyczy jednostki nazwanej bieżąca. W 

tym przypadku wyniki wyświetlane są w takich jednostkach, jak zadeklarowano w trakcie 

kalibracji źródła aktualnie analizowanego obrazu (strona 33). Oznacza to, że dla obrazów 

pochodzących z różnych źródeł wyniki mogą być przedstawiane w różnych jednostkach. W 

dolnej części edytora wyników niestandardowych znajduje się panel pozwalający na selekcję 

obiektów do pomiaru. Selekcja odbywa się tak samo, jak w opisanym na stronie 31 panelu  

Selekcja obiektów do pomiaru. Jedyna różnica polega na tym, że wartości brzegowe w tym 
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panelu podawane muszą być nie w pikselach, lecz w jednostkach zadeklarowanych w trakcie 

kalibracji. Reguła ta obowiązuje bez względu na to, jaka jednostka została wybrana w panelu 

Jednostka. Wyjście z edytora niestandardowych wyników następuje po naciśnięciu przycisku 

z napisem Wyjście.   

 

Wyświetlanie wyników niestandardowych. Po naciśnięciu tego przycisku na 

ekranie monitora pojawia się okno podobne do poniżej przedstawionego. W oknie 

tym można jedynie obejrzeć wyniki, ale nie ma możliwości wprowadzania do nich 

żadnych zmian. 

 

 
 
 

Wydruk wyników. Procedura ta pozwala na przygotowanie wyników do wydruku 

oraz ich wydruk. Po naciśnięciu tego przycisku na ekranie monitora pojawia się 

następujące okno.  

Biały prostokąt stanowiący główną część 

tego okna przedstawia kartkę papieru 

formatu A4. Przerywane linie widoczne na 

tej kartce odpowiadają marginesom równym  

2.54 mm. W górnej części kartki zawsze są 

drukowane informacje o badanej próbce oraz 

warunkach pomiaru. Format tego napisu jest 

stały. Podobnie stała jest informacja 

pojawiająca się tuż poniżej dolnego 

marginesu. Dla zdefiniowania, co oprócz 

tych stałych elementów wydruku ma się na 

nim znaleźć, stosuje się procedury, do 

których dostęp jest możliwy po naciśnięciu 

przycisków zgrupowanych w dolnej części 

okna.  

W programie  drukować można trzy 

typy wyników: standardowe, niestandardowe 

oraz wyniki w postaci wykresu. Wyniki 

standardowe oraz wykresy można wprowa-

dzić do wydruku poprzez naciśnięcie odpo-

wiedniego aktywnego przycisku w panelu 

Wyniki standardowe. Przycisk jest aktywny 

jedynie wtedy, gdy istnieją wyniki dla fazy, 

którą ten przycisk  reprezentuje. Wyniki 
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niestandardowe (jeżeli istnieją) dołączane są do wydruku z rozwijanego menu w okienku 

Wyniki niestandardowe. Kolejne elementy wydruku są dodawane po ostatnim widocznym na 

kartce. 

Za pomocą przycisku   można usuwać z wydruku wprowadzone dane zaczynając od 

ostatniej. Gdy usunięty został pierwszy element wydruku przycisk ten staje się nieaktywny. 

Przycisk  pozwala z kolei na przywrócenie usuniętych elementów wydruku. Proces ten 

rozpoczyna się od ostatnio usuniętego elementu. Gdy odtworzony zostanie pierwszy z 

usuniętych elementów wydruku, przycisk  staje się nieaktywny.  

Naciśnięcie przycisku  rozpoczyna procedurę drukowania wszystkich widocznych na 

kartce elementów wydruku. Przykład takiego wydruku przedstawiono na następnej 

nienumerowanej stronie. Istnieje także możliwość zapisania danych tworzących wydruk w 

postaci pliku tekstowego. Po wczytaniu tego pliku do Excela przy zastosowaniu opcji 

ładowania z separatorami (separatorem jest średnik) uzyskuje się obraz zbliżony do 

pokazanego na następnej stronie: 

 

Nazwa próbki Próbka Liczba pól analizy 1    

Powiększenie 1000 Piksel   0.10753 µm   

Obszar analizy [µm^2] 3030.9 Długość linii testującej [µm]  1101.1  

       

Składnik 1       

Wielkość Jednostka Minimum Maksimum Średnia Wsk. zm. [%]  

Udział powierzchniowy % 13.43 13.43 13.43 0.00  

Liczba zmierzonych elementów   207.00 207.00 207.00 0.00  

Liczba elementów na mm^2 1/mm^2 68296.17 68296.17 68296.17 0.00  

Pole powierzchni µm^2 0.01 13.82 1.97 115.45  

Obwód µm 0.11 44.95 5.83 91.95  

Maksymalna średnica Fereta µm 0.11 10.00 2.38 71.22  

Minimalna średnica Fereta µm 0.11 4.62 1.15 64.75  

Wydłużenie   1.00 7.67 2.12 42.92  

Średnica Fereta w kierunku X µm 0.11 7.63 1.74 68.20  

Średnica Fereta w kierunku Y µm 0.11 7.31 1.92 78.15  

Średnica Fereta pod kątem 45^o µm 0.11 6.77 1.61 67.90  

Średnica Fereta pod kątem 135^o µm 0.11 10.00 2.11 75.43  

Nachylenie maks. średnicy Fereta ^o 0.00 175.00 99.11 52.35  

Nachylenie min. średnicy Fereta ^o 0.00 175.00 65.41 74.99  

Klasyczny wskaźnik kształtu   0.06 1.00 0.74 33.39  

Pole elementu wypukłego µm^2 0.01 25.53 2.74 138.56  

Obwód elementu wypukłego µm 0.11 21.51 5.54 71.10  

Kształt elementu wypukłego   0.38 1.00 0.85 17.37  

       

Wyjście z edytora wydruku odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku z napisem 

Kontynuacja. 

 

Wyniki w postaci wykresu. Uruchomienie złożonej procedury pozwalającej na 

przedstawienie wyników w postaci wykresu. Po wybraniu tej procedury na ekranie 

pojawia okno dialogowe pozwalające na definiowanie parametrów na osiach X i Y wykresu 

oraz edycję otrzymanego wykresu. Edycja wykresu ma sens jedynie wtedy, gdy wykres 

istnieje. Dlatego po pojawieniu się na ekranie powyższego okna aktywne są na nim tylko 

dwa przyciski: Nowy wykres i Kontynuacja. 
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Pierwszy z nich pozwala na utworzenie wykresu. Drugi natomiast powoduje zakończenie 

edycji wykresu lub rezygnację z przeprowadzenia tej operacji. Po naciśnięciu przycisku: 

Nowy wykres wyświetlone zostaje następujące okno dialogowe. 
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Okno to zostało podzielone na cztery panele. Dwa pierwsze pozwalają na edycję wyrażeń 

odpowiednio na osi Y i X wykresu. Wyrażeniem tym może być pojedynczy parametr 

wybrany z rozwijalnego menu w okienkach Dostępne parametry lub dowolna ich poprawna 

kombinacja wykorzystująca operacje matematyczne (+, -, /, *), oraz  funkcje ABS (wartość 

bezwzględna), SQR (kwadrat) i SQRT (pierwiastek). Każdy wybrany parametr pojawia się w 

okienkach edycyjnych. W okienkach wyrażenie  prowadzona może być edycja znajdującego 

się tu wyrażenia polegająca na wprowadzaniu cyfr, znaków operacji matematycznych i 

nawiasów. Tekst w okienkach napis pojawia się jako etykieta odpowiednich osi na wykresie. 

Tekst ten może być zmieniany w dowolny sposób.  

Panel usytuowany w dolnej części okna dialogowego spełnia podobną rolę jak 

procedura selekcja  (patrz str. 31). Obiekty nie spełniające warunków selekcji danych nie są 

jednak eliminowane z obrazu, lecz jedynie nie bierze się ich pod uwagę przy konstruowaniu 

wykresu. Wartości brzegowe dla selekcji danych powinny być podawane w jednostkach 

rzeczywistych. Jeżeli tworzenie wykresu nie ma być poprzedzone selekcją danych należy 

okienko wyrażenie w tym panelu pozostawić puste.  

W programie są dostępne trzy typy wykresów nazwane umownie: standardowy, 

liniowy i dla pola  wybierane poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków kołowych. 

Pierwsze dwa wykresy przedstawiają wyniki dla obiektów aktualnie wybranej fazy 

mierzonych za pomocą metody standardowej lub liniowej. Numer fazy można modyfikować 

w okienku: Analizowana faza poprzez wybranie nowego numeru z rozwijalnego menu w tym 

okienku. W przypadku wykresu: dla pola danymi wyjściowymi nie są wyniki dla 

pojedynczych obiektów lecz rezultaty otrzymane na kolejnych polach pomiarowych. 

Odciętymi na takim wykresie są kolejne liczby naturalne oznaczające numery pól analizy. 

Wyrażenie na osi Y zawierać może nie tylko wyniki dla jednej fazy; dopuszczalne są dowolne 

kombinacje wyników dla różnych faz. Dlatego, gdy został wybrany ten typ wykresu do 

każdego parametru pojawiającego się w okienku wyrażenie w panelu Edytor wyrażeń na osi 

Y dodawane są automatycznie dwa nawiasy <>. Między te nawiasy należy wpisać numer 

fazy, której wyniki w wyrażeniu chcemy uwzględnić. Pozostawienie tego miejsca pustego jest 

interpretowane przez program jako cyfra 1.  

Przed utworzeniem wykresu konieczna jest weryfikacja poprawności zdefiniowanych 

wyrażeń. Służy do tego przycisk Testuj. Wykryte błędy sygnalizowane są w formie 

odpowiednich komunikatów. Przycisk OK, którego naciśnięcie rozpoczyna uruchomienie 

procedur tworzących wykres jest standardowo nieaktywny. Jego aktywacja następuje dopiero  

w momencie uzyskania pozytywnego wyniku przeprowadzonego testu. Jeżeli istnieją wyniki 

dla wybranej fazy, utworzony dla niej  wykres pojawia się w oknie głównym edytora 

wykresów (patrz str. 41). Gdy wykres nie może zostać utworzony sygnalizowane jest to 

odpowiednim komunikatem. 

Wygląd otrzymanego wykresu można dopasowywać do własnych potrzeb za pomocą 

procedur umieszczonych w panelu Edytor wykresu znajdującym się z lewej strony 

utworzonego wykresu. Działanie niektórych znajdujących się komponentów wymaga 

omówienia.  

Maksymalna liczba klas na wykresie wynosi 256. Gdy wykres przedstawia wyniki dla pola 

przycisk ten jest nieaktywny.   

Skala na każdej z osi może być liniowa lub logarytmiczna. Wybór odpowiedniej skali 

odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku kołowego w panelach Oś X i Oś Y.  

W przypadku wykresu przedstawiającego wyniki dla pola skala na osi X jest zawsze liniowa. 

Gdy wyniki na osiach nie są bezwymiarowe, można przedstawiać je w różnych jednostkach. 

Wybór jednostki jest możliwy z rozwijalnego menu w oknie Oś X – jednostka lub Oś Y - 

jednostka. 

Wykresy mogą być przedstawiane jako: słupki, linie, punkty, linie z  punktami lub 

prostokąty (definiują to przyciski pod liczbą klas) w przestrzeni zarówno dwu- jak  
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i trójwymiarowej. Sposób przedstawiania wyników oraz kolor wykresu może zostać 

określony poprzez funkcje dostępne w panelu: Kształt i kolor. Suwadło pojawiające się w tym 

panelu po wybraniu typ 3D pozwala na płynną regulację „głębokości” wykresu 

przestrzennego.  

Standardowo obydwie osie skalowane są automatycznie. Istnieje jednak możliwość ręcznego 

wprowadzenia granic wykresu. W tym celu należy nacisnąć kołowy przycisk o nazwie 

manualny w panelu Tryb skalowania. W wyświetlonym na ekranie  po wybraniu tej opcji 

oknie dialogowym należy wpisać żądane wartości dla dolnej i górnej granicy wykresu. W 

przypadku wykresu: wyniki dla pola ręcznemu ustawieniu jego granic towarzyszy 

automatyczna zmiana liczby klas. Ponowne przejście w tryb automatycznego skalowania 

wykresu jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku automatyczny w panelu Tryb 

skalowania. Panel uwzględniać wyniki pozwala na określenie, w jaki sposób powinny być 

traktowane wyniki leżące poza przyjętymi granicami wykresu. Gdy zostaną zaakceptowane 

opcje < min. skali i/lub > maks. skali wyniki leżące poza przyjętym dla wykresu obszarem 

zostaną uwzględnione odpowiednio w pierwszej i ostatniej klasie wykresu. Przy braku 

akceptacji – nie zostaną uwzględnione na wykresie. Sposób potraktowania wyników leżących 

poza granicami wykresu ma wpływ na statystykę wykresu, w której uwzględnia się tylko 

wyniki znajdujące się na wykresie. 

Standardowo w danej klasie wykresu sumowane są wartości wyrażenia dla osi Y tych 

obiektów, których wartość wyrażenia dla osi X zawiera się w granicach tej klasy. Możliwe 

jest jednak przedstawienie w tych klasach nie wartości sumarycznych, lecz wartości średnich. 

Uzależnione jest to od ustawienia przyjętego w panelu: Wartości na osi Y.   

W górnej części wykresu przedstawiana jest standardowo jego statystyka, a u dołu podpis. 

Znajdujące się w tych obszarach wykresu dane można modyfikować. W tym celu należy 

przesunąć kursor myszy w odpowiednie miejsce wykresu i nacisnąć lewy przycisk na myszy. 

Pojawia się wtedy okno dialogowe pozwalające na edycję odpowiednio tekstu statystyki lub 

podpisu wykresu. Maksymalna liczba linii tekstu wynosi w obu przypadkach 3. W celu 

ułatwienia korekcji podpisu w polu: Analizowany składnik wyświetlana jest nazwa fazy, dla 

której utworzony został aktualny wykres. Usunięcie statystyki i/lub podpisu wykresu jest 

możliwe poprzez odpowiednie ustawienie opcji w kratkach pod panelem: Edytor wykresu.  

Naciśnięcie lewego przycisku myszy, gdy kursor jest w pobliżu nagłówka lub stopki wykresu 

powoduje pojawienie się na ekranie następujące okno pozwalające na edycję oraz zmianę 

czcionki tych napisów. 
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Powrót do standardowej postaci nagłówka i stopki odbywa się za pomocą przycisków z 

napisami St. nagłówek i St. stopka.  

Naciśnięcie lewego przycisku myszy, gdy kursor jest w pobliżu osi X lub osi Y na ekranie 

pojawia się następujące okno pozwalające na edycję tytułu osi oraz zmianę czcionki napisów 

oraz tytułu osi. 

 

             
 

Wykres może zostać zapisany na dysku w postaci mapy bitowej (format BMP – 

przycisk ), metapliku (format WFM – przycisk ) lub pliku tekstowego (przycisk ).  

W pliku tekstowym zawarte są wszystkie informacje niezbędne do odtworzenia wykresu w 

programie Excel. W nagłówku pliku zawarte są dane o próbce i analizowanej fazie oraz o 

parametrach na osiach X i Y. Dalej w kolejnych linijkach podane są środki poszczególnych 

klas oraz ich zawartość. Wykres może być również przekazywany bezpośrednio do schowka 

systemowego. Istnieje także możliwość wydrukowania wykresu. Po naciśnięciu przycisku  
otwarte zostaje okno Wydruk wyników. Obsługa tego okna została opisana na stronie 39. 

Zakończenie edycji wykresu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku: Kontynuacja. 

 

Wyniki z dysku. Procedura ta pozwala na załadowanie do programu  wyników 

wcześniej zapisanych na dysku w formacie WNK. Przy realizacji tej procedury należy 

stosować standardowe reguły postępowania przy ładowaniu plików systemie Windows. 

Razem z wynikami załadowane zostają również dane dotyczące wielkości obrazu, jego źródła 

i powiększenia, przy którym został dokonany pomiar. Wielkości te stają się od tego momentu 

aktualnymi, a ich zmiana może nastąpić jedynie manualnie lub w trakcie załadowania 

kolejnego pliku z wynikami. Gdy brak w programie kalibracji dla źródła obrazu zapisanego w 

ładowanym pliku na ekranie pojawia się następujący komunikat: 

 

 
Gdy potwierdzona zostanie chęć zapisania kalibracji dla podanego w oknie źródła obrazu, 

zostanie ono dopisane do pliku kalibracyjnego. Gdy odpowiedź jest negatywna – zawartość 

pliku kalibracyjnego nie ulega zmianie. Wyniki pomiarów będą  jednak w obydwu 

przypadkach poprawne.  

 

 

Zapis wyników na dysku. Za pomocą tej procedury można zapisać wyniki 

przeprowadzonego pomiaru w pliku binarnym o formacie WNK. Wyniki te można 

wykorzystać do późniejszego ich załadowania do programu  i wyświetlenia 

uzyskanych wyników.  
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Zapis wyników w pliku tekstowym. Za pomocą tej procedury można zapisać wyniki 

pomiaru w pliku tekstowym. Wyniki są pogrupowane w tym pliku w dwóch grupach: 

wyniki dla poszczególnych pól analizy oraz dla poszczególnych obiektów osobno dla 

pomiaru standardowego oraz liniowego. Wyniki zapisane w pliku tekstowym mogą być 

poddane analizie w programie Excel. 

 

 

5.4. PĘTLA POMIAROWA 

 

Procedury zawarte w tym panelu działają jedynie w przypadku realizacji makro-

instrukcji. Za ich pomocą można wprowadzać do makroinstrukcji pętle, które realizowane są 

tak długo aż spełniony zostanie określony warunek. Szczególne znaczenie mają początek i 

koniec pętli pomiarowej, które są wprowadzane do makroinstrukcji za pomocą  przycisków 

odpowiednio  i  .  Procedury zawarte w makroinstrukcji między tymi punktami będą 

powtarzane tyle razy, ile zostało zadeklarowanych pól analizy w trakcie ustalania warunków 

pomiaru realizowany przy użyciu makroinstrukcji (str. 50-51). 

W nieco inny sposób realizowane są procedury zawarte w makroinstrukcji między 

punktami wybranymi za pomocą przycisków  (początek pętli) oraz  (koniec pętli). Pętla 

będzie realizowana tak długo, jak długo spełniony jest warunek zadeklarowany przez 

operatora w następującym oknie, jakie pojawia się po naciśnięciu przycisku .  

 

 
 

W rozwijalnym menu okienka Dostępne liczniki można wybrać licznik, który będzie nad-

zorował liczbę powtórzeń danej pętli. W programie  można wybrać do tego celu 

zmienną o nazwie licznik a także dolny i górny poziom detekcji oraz pole powierzchni 

obiektów na obrazie binarnym o numerze 0. Z okienka relacja wybierany jest operator relacji 

a w okienku wartość wpisywana jest liczba (całkowita), z którą przy użyciu operatora relacji 

porównywany jest wybrany licznik. Gdy zadeklarowana relacja jest prawdziwa, następuje 

powrót do kroku makroinstrukcji znajdującego się bezpośrednio po kroku, gdzie 

wprowadzono za pomocą przycisku  początek pętli (na rysunku na stronie 46 zaznaczono 

go na niebiesko).  W przeciwnym przypadku program przechodzi do realizacji następnej 

procedury zapisanej w makroinstrukcji. W rozpatrywanym przykładzie jest nim 

KOREKCJA_MYSZĄ.  

Dla efektywnego wykorzystania możliwości, jakie operatorowi stwarza możliwość 

wprowadzania do makroinstrukcji pętli, konieczne jest przestrzeganie następujących reguł: 

 gdy licznikiem w pętli jest POLE, zalecane jest zastosowanie następującej sekwencji 

przycisków:   .... procedury w pętli.....   . Przycisk  oznacza pomiar pola. Pole 

powierzchni otrzymane w trakcie tego pomiaru jest podawane w punktach obrazu, 

 W przeciwnym przypadku powinna być zastosowana sekwencja    .... procedury 

w pętli.....  . Za pomocą przycisku  można ustalić początkową wartość dowolnego 

licznika. Przycisk  pozwala natomiast na jego zwiększenie lub zmniejszenie o 

określoną wartość.  
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W programie  istnieje możliwość deklarowania do 10 pętli dowolnie zagnieżdżonych 

jedna w drugiej.  

 
6. KOREKCJA MYSZĄ 

 
Przy ilościowej analizie struktury materiałów rzeczywistych często zachodzi koniecz-

ność manualnej modyfikacji obrazu binarnego. W programie  do tego celu służ mysz. 

Przesunięcie kursora myszy na wyświetlany obraz i naciśnięcie lewego przycisku myszy jest 

traktowane jako rozpoczęcie procedury modyfikacyjnej. Przemieszczanie kursora przy 

naciśniętym lewym przycisku powoduje rysowanie na obrazie linii w kolorze jasnozielonym. 

Po zwolnieniu przycisku proces rysowania zostaje przerwany. Można go wznowić poprzez 

ponowne naciśnięcie lewego przycisku na myszy. Dla zakończenia rysowania konieczne jest 

naciśnięcie prawego przycisku na myszy. Podobny efekt można uzyskać wybierając inny tryb 

modyfikacji (inny przycisk w panelu Korekcja myszą) niż bieżący. Wtedy zachodzi, 

uzależniona od wybranego przez operatora trybu modyfikacji, interakcja narysowanego 

obrazu i aktualnie wyświetlanego obrazu binarnego. Obraz końcowy wyświetlany jest na 

ekranie oraz zapisany w pamięci roboczej 0 przeznaczonej dla obrazów binarnych. Panel: 

Korekcja myszą ma odmienny wygląd w przypadku prowadzenia pomiaru w trybie ręcznym 

(rysunek poniżej z lewej strony) oraz przy wykorzystaniu makroinstrukcji (rysunek poniżej z 

prawej strony). 
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Rysowanie linii. Procedura ta pozwala na rysowanie linii krzywej. 

 

 

Usuwanie linii. Procedura ta pozwala na usunięcie z wyświetlanego obrazu pikseli 

narysowanej linii krzywej. 

 

Rysowanie prostej. Procedura ta umożliwia narysowanie linii prostej. Aby 

narysować prostą należy przesunąć kursor myszy na początek rysowanej prostej, 

nacisnąć lewy przycisk na myszy i nie puszczając przycisku przesunąć kursor na 

koniec linii. Puścić lewy przycisk na myszy. 

 

Usuwanie prostej. Procedura ta pozwala na usunięcie z wyświetlanego obrazu pikseli 

narysowanej prostej. Realizacja tej procedury odbywa się tak samo, jak rysowanie 

prostej. 

 

Rysowanie obszaru. Procedura ta pozwala na rysowanie obszarów na aktualnym 

obrazie binarnym. Użytkownik rysuje obrys obszaru, który ma zostać utworzony. 

Jeżeli początek narysowanej linii nie pokrywa się z jej końcem punkty te zostają 

połączone odcinkiem prostym. Obszar zawarty między tymi liniami zostaje wypełniony. 

 

Usuwanie granic. Procedura ta pozwala na usunięcie granic ziarn tj. odcinków 

zawartych między punktami potrójnymi szkieletu. W celu usunięcia danej granicy 

należy narysować dowolną przecinającą ją linię. Naciśnięcie prawego nacisku myszy 

powoduje usunięcie zaznaczonej granicy. 

 

Usuwanie obszaru. Procedura ta pozwala na usuwanie obszarów na aktualnym 

obrazie binarnym. Użytkownik rysuje obrys obszaru, który ma zostać usunięty. Jeżeli 

początek narysowanej linii nie pokrywa się z jej końcem punkty te zostają połączone 

odcinkiem prostym. Obszar zawarty między tymi liniami zostaje wypełniony. Po naciśnięciu 

prawego przycisku na myszy tworzona jest logiczna różnica  aktualnie wyświetlanego obrazu 

numerycznego oraz narysowanego.  

 

Akceptacja obiektu. Za pomocą tej procedury na obrazie zostają jedynie obiekty 

wskazane myszą. Aby wskazać obiekty trzeba narysować na nich krótkie odcinki. 

 

Usunięcie obiektu. Za pomocą tej procedury z obrazu zostaną usunięte obiekty 

wskazane myszą. Aby wskazać obiekty trzeba narysować na nich krótkie odcinki. 

 

Obszar analizy. Ta procedura ogranicza obszar pomiaru do narysowanych figur. 

Użytkownik rysuje obrys figur, które stanowić mają obszar analizy. Jeżeli początek 

narysowanej linii nie pokrywa się z jej końcem punkty te zostają połączone odcinkiem 

prostym.  

 

Powiększenie obrazu. Po naciśnięciu tego przycisku przechodzimy w tryb 

powiększania wyświetlanego obrazu. Przesunięcie kursora na obraz i kolejne 

naciśnięcia lewego przycisku myszy powodują dwukrotne powiększenie aktualnie 

wyświetlanego obrazu. Gdy obraz powiększony jest 32X kolejne naciśnięcie powoduje 

wyświetlenie obrazu bez powiększenia. W trakcie powiększania obraz jest przemieszczany w 

ten sposób, by punkt obrazu, w którym znalazł się kursor myszy w momencie naciskania 

przycisku znalazł się w centrum. Gdy obraz jest powiększony naciskanie prawego przycisku 
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myszy powoduje dwukrotne zmniejszenie powiększenia. Gdy obraz nie jest powiększony – 

zostaje powiększony 32X. 

 
Usuwanie małych obiektów. Procedura ta pozwala na usuwanie drobnych elementów 

z wyświetlanego obrazu binarnego. Procedura ta składa się z dwóch elementów: erozji 

z określonym krokiem oraz rekonstrukcji tych obiektów obrazu wyjściowego, które 

pozostały po erozji. Naciśnięcie dowolnego przycisku w panelu Korekcja myszą  powoduje 

przypisanie krokowi erozji wartości 1. Kolejne, następujące po sobie naciśnięcia przycisku 

usuwanie małych obiektów powodują zwiększanie kroku erozji o 1. 

 

Negatyw obrazu binarnego. Procedura ta przypisuje wszystkim punktom obrazu 

binarnego wartości będące dopełnieniem do 1. 

 

Usunięcie brzegu. Procedura ta pozwala na usunięcie tych elementów struktury, które 

stykają się z ramką obrazu. 

 

Wypełnianie dziur. Za pomocą tej procedury można wypełniać otwory znajdujące 

się wewnątrz obiektów. 

 

Ostatni obraz binarny.  Procedura ta powoduje zamianę aktualnie wyświetlanego 

obrazu binarnego z obrazem znajdującym się w specjalnej pamięci roboczej. W 

pamięci tej zapisywane są obrazy wyświetlane na ekranie w momencie rozpoczęcia 

realizacji dowolnego przekształcenia obrazu binarnego. Kolejne uruchomienia procedury 

Ostatni obraz binarny pozwalają zatem na wyświetlenie binarnego obrazu przed i po 

ostatniej jego modyfikacji.  

 

Pierwszy obraz binarny. Procedura ta pozwala na odtworzenie obrazu binarnego 

wyświetlanego w momencie otwierania panelu Korekcja myszą. 

 

 

Fliker umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania obrazu binarnego. Procedura 

ta pozwala na dokładniejsze ustawianie progów detekcji. Może być również przydatna 

w trakcie manualnej modyfikacji obrazu binarnego. Obraz binarny jest wyświetlany, gdy 

przycisk ten nie jest wciśnięty, a litera F ma kolor niebieski. Niektóre przekształcenia 

powodują automatyczne włączanie i wyłączanie wyświetlania obrazu binarnego 

 

7. PANEL INSTRUKCJI MAKRO 

 

W panelu tym zawarte są procedury pozwalające na edycję oraz uruchamianie procedur 

pomiarowych w trybie makro. Tryb ten oznacza, że kolejne wprowadzane z klawiatury 

rozkazy zostają zapisane w specjalnym obszarze pamięci, a następnie odtwarzane w sposób 

automatyczny lub przy ograniczonej ingerencji użytkownika. Standardowo rejestracja 

rozkazów jest wyłączona, a panel instrukcji makro ma postać, jak poniżej.  
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Zapis instrukcji makro. Po naciśnięciu tego przycisku uruchomiona zostaje 

procedura zapisująca wszystkie wprowadzane do programu rozkazy. Gotowość 

rejestracji procedur sygnalizowana jest poprzez zmianę wyglądu panelu .  

 

 
 

Kolejne naciśnięcie tego przycisku zamyka procedurę rejestracji rozkazów. Dla śledzenia na 

żywo wprowadzanych rozkazów zaleca się naciśnięcie przycisku edytor makroinstrukcji 

(opis poniżej). 

 
Pauza. Gdy przycisk ten jest wciśnięty do rozkazów z argumentami dopisywana jest 

instrukcja [STOP]. Oznacza to, że w tym miejscu realizacja makroinstrukcji zostaje 

zatrzymana. Aby ją kontynuować trzeba manualnie wprowadzić argumenty 

zatrzymanego rozkazu korzystając z pojawiających się  okien dialogowych i komentarzy. 

Opcja ta może być bardzo przydatna w tych przypadkach, gdy w trakcie pisania 

makroinstrukcji nie wiemy, jakie powinny być użyte w danym miejscu argumenty. Instrukcja 

korekcja myszą zawsze występuje z instrukcją [STOP] bez względu na to, w jakim 

położeniu jest przycisk pauza. Manualnie wprowadzane w trakcie realizacji makroinstrukcji 

argumenty zostają w niektórych przypadkach zapisane w tej makroinstrukcji. Program 

 traktuje to jako zmianę makroinstrukcji. Wtedy w momencie zamykania programu  

lub edycji makroinstrukcji pojawia się komunikat: 

 
Usunięcie opcji pauza następuje po powtórnym naciśnięciu przycisku pauza. Wszystkie 

procedury od tego momentu będą uruchamiane z argumentami zapisanymi w makroinstrukcji.   

 

Omiń. Po wciśnięciu tego przycisku do rozkazów z argumentami dopisywana jest 

instrukcja [OMIŃ]. Oznacza to, że argumenty zapisane w makroinstrukcji są 

pomijane, a dana procedura jest realizowana z licznikiem pętli (procedury 

jednoargumentowe) lub dolnym i górnym progiem detekcji (binaryzacja) w charakterze 

argumentów.  

 

Edytor makroinstrukcji. Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie 

niewielkiego okna dialogowego, za pomocą którego można w ograniczonym zakresie 

korygować rozkazy wpisywane do makroinstrukcji. Większą jego część zajmuje 

okienko, w którym wyświetlane są rozkazy znajdujące się w bieżącej makroinstrukcji. Pod 

spodem wyświetlane są numer oraz zawartość wybranej linii makroinstrukcji. W okienku tym 

wyświetlana jest również aktualnie realizowana operacja, gdy makroinstrukcja uruchomiona 

jest w trybie manualnym. W górnej części okna dialogowego znajduje się panel zawierający 

przyciski do edycji makroinstrukcji. 
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Przycisk   pozwala na załadowanie z dysku 

procedur wcześniej zapisanych. Zapis makro-

instrukcji w pliku odbywa się za pomocą 

przycisku . Rozkazy w makroinstrukcji 

zapisywane są w kolejności ich uruchamiania. 

Oznacza to, że z reguły kolejne procedury 

dopisywane są na końcu makroinstrukcji. Aby 

zmienić to miejsce należy wybrać linię, za którą 

mają być wpisywane dalsze rozkazy i nacisnąć 

lewy przycisk na myszy. Wybrana linia zostaje 

podświetlona na niebiesko. Aby wprowadzić 

procedurę do pierwszej linii należy nacisnąć 

przycisk . Przejście do ostatniej linii odbywa 

się poprzez naciśnięcie przycisku . Niektóre 

procedury są zapisane w kilku liniach. Aby 

rozpocząć zapisywanie dalszych procedur za 

taką procedurą należy zaznaczyć dowolną jej 

linię.  

W podobny sposób odbywa się proces usuwania procedur z makroinstrukcji. Po zaznaczeniu 

za pomocą myszy procedury do usunięcia należy nacisnąć klawisz DELETE na klawiaturze. 

W przypadku procedur zawierających kilka linii należy zaznaczyć pierwszą jego linię i 

nacisnąć DELETE. Pozostałe linie zostaną usunięte automatycznie. Przycisk  służy do 

całkowitego skasowania zapisanej makroinstrukcji.  

Za pomocą przycisku  można wprowadzić do procedur mających opcję [STOP] dowolny 

komentarz, który będzie wyświetlany na ekranie w momencie  gdy program  zatrzyma 

się na tej linijce w trakcie realizacji makroinstrukcji. Dzięki temu operator jest informowany o 

działaniach, jakie powinien podjąć w danym momencie. Gdy bieżąca linijka nie zawiera 

instrukcji [STOP], komentarz dopisywany jest w postaci dodatkowej linii. Jest on widoczny 

jedynie w trakcie edycji makroinstrukcji. W czasie realizacji makroinstrukcji tekst ten jest 

pomijany. Dlatego mogą się tutaj znaleźć informacje charakteryzujące zadania, do jakich 

opracowana makroinstrukcja jest przeznaczona.  

 

Krok za krokiem. Uruchomienie podświetlonego rozkazu w bieżącej makroinstrukcji 

oraz przejście do następnego rozkazu w makroinstrukcji. Aktualnie wykonywany 

rozkaz jest wyświetlany w dolnej części okna przeznaczonego do edycji makroinstrukcji. 

Procedura krok za krokiem pozwala na śledzenie przebiegu procesu pomiarowego 

zapisanego w makroinstrukcji oraz szybkie wyszukiwanie błędów, które powstały w trakcie 

jej pisania. 

 
Realizacja makroinstrukcji. Uruchomienie w trybie automatycznym procesu 

pomiarowego w oparciu o bieżącą makroinstrukcję. Po naciśnięciu tego przycisku na 

ekranie pojawia się okno dialogowe pozwalające na ustalenie warunków pomiaru.  

W górnej części tego okna znajdują się okienka edycyjne umożliwiające wprowadzenie 

informacji o próbce oraz analizowanych fazach. Przycisk  jest aktywny jedynie wtedy, gdy 

w makroinstrukcji został zadeklarowany pomiar liniowy. Naciśnięcie tego przycisku pozwala 

na wprowadzenie nazw faz mierzonych metodą liniową. Kolejne naciśnięcie oznacza powrót 

do okna wyjściowego. Liczba okienek dostosowana jest do ilości faz, które są mierzone.  

W panelu Kalibracja należy wprowadzić informacje o źródle obrazu oraz jego powiększeniu. 

Panel Pomiar służy do ustalenia warunków pomiaru. Standardowo  liczbę pól analizy ustala 
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się przed rozpoczęciem pomiaru poprzez 

wprowadzenie odpowiedniej wartości do 

okienka po prawej stronie napisu Liczba pól 

analizy.  

W niektórych przypadkach jest to jednak roz-

wiązanie niekorzystne, ponieważ liczba 

zmierzonych obiektów na różnych próbkach 

może być bardzo zróżnicowana. Dlatego 

przewidziano możliwość dynamicznego 

ustalania liczby pól analizy w oparciu o 

liczbę zmierzonych obiektów danej fazy.  

W tym celu należy w panelu Próbka – 

pomiar standardowy w okienku edycyjnym 

(wpisano tu liczbę 500) znajdującym się po 

prawej stronie nazwy danej fazy wpisać 

liczbę większą od 0. Wtedy proces 

pomiarowy zostaje automatycznie zakończo-

ny po pełnej analizie pola gdy: 

 osiągnięto założoną liczbę pól analizy, lub  

 zmierzono zadeklarowaną liczbę obiektów w zależności od tego, który warunek zostaje 

wcześniej spełniony. Wpisanie liczby 0 oznacza, że drugi z wymienionych warunków nie jest 

weryfikowany. Gdy chcemy mieć pewność, że liczba zmierzonych obiektów nie będzie 

mniejsza od zadeklarowanej,  należy ustalać bardzo duże liczby pól pomiarowych. 

Standardowo przyjmuje się, że wyniki uzyskane dla danej fazy przed rozpoczęciem  

automatycznego procesu pomiarowego są kasowane. Istnieje jednak możliwość 

pozostawienia tych wyników poprzez wyczyszczenie pola kasowanie dotychczasowych 

wyników  umieszczonego w dolnej części okna.    

Ładowanie obrazów zapisanych wcześniej na dysku może odbywać się w sposób 

zadeklarowany w okienku: Obrazy z dysku. Gdy zostanie wybrana opcja pojedyncze  - obrazy 

dla kolejnych pól pomiarowych wprowadzane będą ręcznie po zatrzymaniu procedury 

pomiarowej na rozkazie: Rejestracja .....[STOP]. W przypadku dużej liczby pól analizy 

zaleca się wybór opcji sekwencja.  Wtedy na ekranie pojawia się okno dialogowe, za pomocą 

którego należy wybrać dowolny plik zawierający jeden z obrazów, które chcemy poddać 

analizie. Program automatycznie określa liczbę pól analizy dla danej sekwencji. Przyjęto, że 

do tej samej sekwencji należą pliki, których nazwa składa się z trzech elementów: 

 identycznego członu początkowego, 

 znaku _ (podkreślenie) oraz 

 dowolnych liczb naturalnych lub zera. 

Pliki te muszą mieć dodatkowo to samo rozszerzenie (maksymalnie 4 znaki). Przykładowo 

pliku alfa_1.bmp, alfa_32.bmp, alfa_321.bmp należą do tej samej sekwencji. Plik ala_32.tif 

natomiast do niej nie należy. Gdy wybrano plik, który nie ma standardowej nazwy przyjętej 

dla sekwencji, na ekranie pojawia się następujące okno: 
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Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest w pewnych przypadkach połączenie w sekwencję 

plików nie mających standardowych nazw przewidzianych dla sekwencji.   

Procedura pomiarowa jest uruchamiana poprzez naciśnięcie klawisza OK. W trakcie 

pomiaru w trybie automatycznym cały czas dostępne jest następujące okno. Za pomocą 

dostępnych tu procedur można modyfikować 

przebieg procesu pomiarowego oraz  śledzić na 

bieżąco uzyskiwane wyniki. Rozkaz Powtórz 

pomiar powoduje skasowanie wyników uzyska-

nych na ostatnim polu pomiarowym oraz powrót 

do ostatniej procedury ładującej obraz struktury 

podlegający analizie. Dzięki temu operator może 

korygować błędy popełnione na ostatnim 

analizowanym polu pomiarowym. Za pomocą 

przycisku Pokaż wyniki można podejrzeć wyniki 

standardowe w oknie opisanym na stronach 35 i 

36. Gdy program  natrafi w makro-

instrukcji  na procedurę z atrybutem [STOP], 

następuje jego zatrzymanie. Gdy procedurze tej 

towarzyszy komentarz, zostaje on wyświetlony 

nad wymienionymi wcześniej przyciskami.  

W przedstawianym przykładzie komentarz ten ma postać: „Skoryguj obraz”. Naciśnięcie 

przycisku Zakończenie pomiaru pozwala na przerwanie procedury pomiarowej zanim 

spełnione zostaną warunki automatycznego  zakończenia pomiaru. Jeżeli makroinstrukcja 

zawiera procedurę Pomiar, po jej zakończeniu pojawia się okno umożliwiające zapisanie 

uzyskanych wyników w pliku w specjalnym formacie binarnym pozwalającym na ich 

ponowne odtworzenie w programie . 
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8. MENU GŁÓWNE 

 
Większość pasków znajdujących się w menu głównym posiada swoje odpowiedniki w 

postaci ikon na zakładkach: Szary, Binarny, Pomiar lub na listwie głównej. Dlatego w tej 

części instrukcji omówione zostaną tylko te procedury (zaznaczone na czerwono), które mogą 

być uruchomione jedynie z poziomu menu głównego. Dla pozostałych procedur podane 

zostaną jedynie numery stron w instrukcji, gdzie można znaleźć odpowiednie informacje.  

 
8.1. PLIK 

 
strona 6 

 

strona 7 

strona 7 

strona 7 

 

 
 
Ładowanie obrazu pomocniczego. Procedura ta jest bardzo zbliżona do ładowania obrazu 

z dysku. Jedyna różnica pojawia się w trakcie prowadzenia pomiaru z wykorzystaniem  

makroinstrukcji. Jeżeli konieczne jest powtórzenie ostatniego pomiaru, to po naciśnięciu 

przycisku Powtórz pomiar program  zatrzymuje się na rozkazie ładowania obrazu z 

dysku lub obraz z kamery. Nigdy natomiast sterowanie nie zostanie przekazane do rozkazu 

ładowanie obrazu pomocniczego. Formaty plików graficznych obsługiwanych przez tą 

procedurę są takie same, jak w przypadku procedury ładowania obrazu z dysku.  

 
Koniec programu  powoduje zamknięcie programu  oraz przekazanie sterowania do 

systemu operacyjnego. Gdy w trakcie realizacji programu  zmodyfikowano makroinstrukcję i 

nie zapisano poprawionej wersji na dysku, przed zamknięciem programu na ekranie monitora 

pojawia się odpowiedni komunikat. 

 
8.2. SZARY 
 

 
strona 11 
strona 14 
 
strona 17 
 
strona 17 
strona 15-17 
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8.2.1. Korekcja cienia 
 

strona 8 
 
 
 
 

Zmodyfikowana. W tej metodzie obraz cienia jest otrzymywany w ten sam sposób, jak w 

metodzie standardowej. Inna jest natomiast idea usuwania cienia z obrazu wyjściowego. 

Zauważono bowiem, że standardowa korekcja cienia w najciemniejszych obszarach obrazu 

obarczona jest błędem systematycznym powodującym zróżnicowanie wartości występujących 

w nich punktów. Wielkość tej wady można zminimalizować dzieląc obraz idealnie biały 

(wszystkie jego piksele przyjmują wartość 255)  przez obraz cienia a następnie mnożąc 

otrzymany obraz przez obraz wyjściowy. 

 

Metoda funkcyjna. Skuteczność opisanych wcześniej metod usuwania cienia maleje ze 

wzrostem wielkości tego filtra. Dlatego nie nadają się one do korekcji obrazów struktur 

zawierających obiekty o znacznych rozmiarach. W takim przypadku bardziej skuteczne będą 

metody, w których przy wyznaczaniu wartości każdego piksela obrazu cienia uwzględnione 

zostaną z jednakową wagą wartości wszystkich pikseli obrazu wyjściowego. Jednym ze 

sposobów realizacji tej idei jest aproksymacja obrazu wyjściowego tak dobraną funkcją 

współrzędnych x i y jego pikseli, by prawidłowo odzwierciedlała zróżnicowanie obrazu o 

charakterze globalnym i równocześnie nie ujawniała lokalnych zmian stopnia szarości 

związanych z obecnością elementów struktury. W programie  w metodzie funkcyjnej 

zastosowano do tego celu wielomian stopnia drugiego dwóch zmiennych x i y. Uzyskany w 

ten sposób obraz cienia jest odejmowany od obrazu wyjściowego (dla wariantu Korekcja 

cienia/Metoda funkcyjna/Standardowa). Gdy natomiast wybrana zostanie procedura 

Korekcja cienia/Metoda funkcyjna/ Zmodyfikowana, cień jest usuwany z obrazu 

wyjściowego identycznie jak w metodzie: Korekcja cienia/ Zmodyfikowana.  
 

 
8.2.2. Wygładzanie 

 

 
 

Średnia. Wygładzanie obrazu za pomocą filtra uśredniającego (strona 16) o wymiarach  

i liczbie iteracji definiowanych przez operatora w następującym oknie dialogowym: 
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Mediana. Uruchomienie filtra medianowego (strona 16) o matrycy i liczbie iteracji 

definiowanych przez operatora w następującym oknie dialogowym: 

 

 
 

Wariancja.  Uruchomienie procedury wyznaczającej wariancję poziomów szarości pikseli w 

obszarze definiowanym w następującym oknie dialogowym: 

 

 
 

8.2.3. Arytmetyka 

 
 

strona 10 

strona 10 

strona 10 

strona 10 

strona 11 

strona 11 

strona 11 

strona 11 

 

 
 

Obraz +- liczba. Procedura ta umożliwia dodanie do wartości każdego piksela obrazu 

znajdującego się w pamięci 0 dowolnej liczby całkowitej. Wynik tej operacji zapisywany jest  

w pamięci 0 i wyświetlany na ekranie komputera. Wartości wynikowe są normalizowane w 

przedziale 0-255. 

 

Obraz */ obraz. Procedura ta umożliwia pomnożenie wartości każdego piksela obrazu 

znajdującego się w pamięci 0 przez dowolną liczbę rzeczywistą. Wynik tej operacji 

zapisywany jest w pamięci 0 i wyświetlany na ekranie komputera. Wartości wynikowe są 

normalizowane w przedziale 0-255. 

 

Funkcja odległości. Funkcja ta przekształca wyjściowy obraz binarny na obraz szary, w 

którym wartości pikseli obliczane są w następujący sposób: 
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 pikselom o wartości 0 na wyjściowym obrazie binarnym (rysunek poniżej z lewej strony) 

przypisuje się maksymalną dla danego obrazu szarego wartość (w programie  jest 

to wartość 255), 

 pozostałym pikselom przypisane zostają wartości będące różnicą między 255 a 

najmniejszą odległością tych pikseli od konturu wyjściowego obrazu binarnego (patrz 

poniższy rysunek w środku). 

 
Obrazy szare przedstawiające funkcję odległości są wykorzystywane w procedurze Działy 

wodne  (strona 29) do rozdzielania sklejonych cząstek oraz rekonstrukcji granic ziarn (patrz 

rysunek powyżej z prawej strony).   

 
8.3. BINARNY 
 

strona 24 

strona 24 

strona 25 

strona 25 

strona 25 

strona 26 

strona 26 

strona 25 

strona 27 

strona 26 

strona 26 

strona 22-23 

 
 
8.4. BINARYZACJA AUTOMATYCZNA 

 

 
 

W tym oknie dostępne są różne metody automatycznej binaryzacji, za pomocą których można 

uzyskać dwa, a w przypadku binaryzacji wielokrotnej trzy rozłączne obrazy binarne nazwane 

umownie  odpowiednio faza ciemna, jasna i szara. Po wybraniu dowolnej metody binaryzacji 

na ekranie komputera pojawia się następujące okno dialogowe. Z rozwijalnego menu w 

okienku Detekowana faza można wybrać rodzaj fazy, którą chcemy wydetekować.  
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Zaznaczenie pola wyboru Operacja geodezyjna oznacza, że próg (lub progi) detekcji 

wyznaczane są na podstawie poziomów szarości jedynie tych pikseli, które leżą wewnątrz 

maski (strona 22). Obraz uzyskany w wyniku binaryzacji geodezyjnej zawiera jednak 

wszystkie piksele obrazu wyjściowego (a nie tylko te, które znajdują się wewnątrz maski) 

leżące między wyznaczonym w trakcie binaryzacji dolnym i górnym progiem detekcji.  

 

8.5. HISTOGRAM 

  

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawia się histogram poziomów szarości występujących w 

bieżącym obrazie szarym. 

 

 
 

Wygląd histogramu poziomów szarości można zmieniać w niewielkim stopniu poprzez 

naciśnięcie odpowiednich przycisków w panelu Edytor wykresu. Możliwe jest także 

wygładzanie wykresu. Do tego celu służy przycisk . Cofnięcie ostatnio dokonanej zmiany 

na wykresie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku . Histogram poziomów szarości 

można zapisać na dysku w postaci pliku tekstowego (  ) lub mapy bitowej ( ). Wyjście z 

tego okna odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku z napisem Kontynuacja.    
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8.6. MASKA 

 

Procedura ta pozwala na przypisanie pikselom obrazu szarego zapisanym w masce 

dowolnego poziomu szarości. Po wybraniu tej procedury na ekranie pojawia się następujące 

okno.  

 
 

8.7. OPCJE 

 

 
 
Wyświetlanie obrazów pośrednich. Gdy opcja ta zostaje wybrana, wyświetlane są wszystkie 

obrazy pośrednie powstające w trakcie danego przekształcenia. Możliwe jest zatem śledzenie 

zachodzących zmian obrazu. Powoduje to jednak spowolnienie procesu modyfikacji. Gdy 

opcja ta jest wyłączona wyświetlony zostaje jedynie obraz końcowy. Kolejne naciśnięcia  

paska Wyświetlanie obrazów pośrednich powodują aktywację i dezaktywację powyższej 

opcji. 

 

Normalizacja histogramu obrazu. Gdy opcja ta jest aktywna, w trakcie ładowania obrazu 

numerycznego z dysku następuje normalizacja histogramu jego stopni szarości. Standardowo 

opcja ta jest wyłączona. 

 

Normalizacja operacji arytmetycznych. Gdy opcja ta jest włączona (standard) operacje 

arytmetyczne na obrazach szarych odbywają się dwuetapowo: najpierw wyznaczana jest 

wartość maksymalna i minimalna na obrazie wynikowym, a następnie wartości wynikowe są  

tak przekształcane, by zawierały się w zakresie 0-255. Gdy opcja ta nie jest aktywna – 

normalizacja nie ma miejsca, a wynik końcowy weryfikowany jest jedynie pod kątem 

nieprzekraczania  wartości granicznych 0 i 255). 

 

Kolor detekcji. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawia się następujące okno pozwalające 

na zmianę koloru obrazu binarnego. 
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8.8. POMIAR 

 

 
 
Cząstki przecięte ramką. Po wybraniu tej procedury na ekranie pojawia się okienko 

pozwalające na określenie sposobu obróbki wyników dla obiektów stykających się z ramką 

pomiarową. W zależności od ustawienia obiekty te będą uwzględniane przy prezentacji 

wyników lub nie. Bez względu jednak na wybraną tu opcję wyniki dla wszystkich obiektów 

są zapisywane na dysku.  

 

Liczba linii testujących. Procedura pozwalająca na określenie liczby linii testujących 

wykorzystywanych przy pomiarze liniowym. Liczba linii aktualnie używanych wyświetlana 

jest na pasku po prawej stronie.  

 

Pomiar długości i szerokości. Standardowo opcja ta jest wyłączona. Jeżeli w analizowanej 

próbce występują cząstki w kształcie igieł lub płatków, parametrami je charakteryzującymi są 

długość i szerokość. Standardowo za długość przyjmuje się wtedy maksymalną, a za 

szerokość minimalną średnicę Fereta. Nie są to jednak wartości dokładne. W takim przypadku 

należy włączyć opcję Pomiar długości i szerokości, co sprawia, że parametry te są 

wyznaczane na podstawie obrazów analizowanych obiektów i ich szkieletów. Rośnie w ten 

sposób dokładność ilościowego opisu struktury, ale równocześnie wydłuża się sam pomiar. 

  

8.9. WYŚWIETLANIE 

 

 
 
Wyświetl obraz_szary. Wyświetlanie obrazu szarego w trakcie realizacji procedur, w 

których standardowo nie są pokazywane pośrednie obrazy szare. 

 

Wyświetl obraz_binarny. Wyświetlanie obrazu binarnego w trakcie realizacji procedur, w 

których standardowo nie są pokazywane pośrednie obrazy binarne. 

 

8.10. PROCEDURY DODATKOWE 

 

W tej części menu głównego zawarto procedury dodatkowe opracowane na specjalne 

życzenie.   

 

 

8.11. O PROGRAMIE 
 

Po wybraniu tego elementu menu głównego wyświetlona zostaje informacja o autorze 

programu  oraz o właścicielu danej kopii.  

 

 
 
 
 
 


