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Wykrywanie krawêdzi obrazów pêcherzyków
Wprowadzenie
Mieszanie mechaniczne z równoczesnym napowietrzaniem
jest procesem czêsto stosowanym w przemyœle [1]. Dlatego
wa¿nym zagadnieniem jest okreœlenie wp³ywu parametrów
procesowych (np. typu mieszad³a, czêstoœci obrotowej itd.) na
efektywnoœæ procesu wnikania masy. Eksperymentalnie
³atwo jest okreœliæ wartoœci objêtoœciowego wspó³czynnika
wnikania masy. Jednak bezpoœrednie wyznaczenie wspó³czynnika wnikania masy jest trudniejsze i realizowane jedynie w roztworze elektrolitu. Wspó³czynnik wnikania masy
mo¿na równie¿ okreœliæ na podstawie wartoœci objêtoœciowego
wspó³czynnika wnikania masy, ale do tego niezbêdne jest
okreœlenie rozmiarów pêcherzyków. Mo¿na to zrobiæ metod¹
fotograficzn¹, jednak „rêczne” okreœlanie rozmiarów populacji
licz¹cej kilkaset lub wiêcej pêcherzyków jest procesem bardzo
czasoch³onnym. Automatyczne okreœlanie rozmiarów pêcherzyków w ró¿nych programach komputerowych jest mo¿liwe,
ale gdy obrazy pêcherzyków zachodz¹ na siebie, otrzymywane
wyniki nie s¹ prawid³owe. Dlatego pierwszym krokiem jest
w³aœciwe okreœlenie granic obrazów pêcherzyków, aby nastêpnie zastosowaæ transformacjê Hougha do okreœlania rozmiarów pêcherzyków. Do tego celu mo¿na stosowaæ wiele algorytmów gradientowych lub morfologicznych, których dzia³anie przynosi ró¿ne efekty [2]. Porównanie dzia³ania i wybór
mo¿liwie najefektywniejszego algorytmu gradientowego
okreœlania granic pêcherzyków jest celem niniejszej pracy.
Badania
Do analizy wybrano cztery algorytmy do gradientowego
okreœlania granic obszarów:
– metodê z obliczaniem wartoœci drugiej pochodnej i znajdywania miejsc zerowych [3],
– metodê Sobela [2],
– metodê z u¿yciem laplasjanu gaussowskiego [2],
– metodê Canny’ego [2].
Pierwsze trzy metody musz¹ byæ uzupe³nione algorytmem
szkieletyzacji. Do tego celu wybrano algorytm Hilditcha [4].
Badania przeprowadzono na obrazach testowych o wielkoœci
600×600 pikseli i na obrazach rzeczywistych. Aby uproœciæ
procedury obliczeniowe ograniczono siê do obrazów w odcieniach szaroœci. Procedury obliczeniowe napisano w programach MathCAD oraz Delphi, przy czym nie mierzono czasu
ich wykonania (skompilowane programy napisane w Delphi
wykonywa³y siê na tyle szybko, ¿e na tym etapie badañ ten
czynnik uznano za ma³o znacz¹cy).
Rys. 1a przedstawia najprostszy przypadek. Koliste obrazy
pêcherzyków maj¹ jednolite wype³nienie. Poniewa¿ w praktyce nie mo¿na oœwietliæ wnêtrza mieszalnika w taki sposób,
aby uzyskaæ efekt jak na rys. 1a, to do dalszych badañ spreparowano obraz widoczny na rys. 1b z gradientowym wype³nieniem obrazów pêcherzyków. Przeprowadzono równie¿
eksperymenty z obrazem z rys. 1b, do którego dodano szum
impulsowy typu sól i pieprz w iloœci 1% liczby wszystkich pik-
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Rys. 1. Obrazy do testowania metod okreœlania granic pêcherzyków

seli. Rys. 1c przedstawia rzeczywisty obraz ma³ej liczby pêcherzyków w mieszalniku.
Omówienie wyników
Na rys. 2 przedstawiono fragmenty (200×200 pikseli) obrazu testowego (Rys. 1a) po zastosowaniu wymienionych wczeœniej algorytmów detekcji krawêdzi (podano wartoœci parametrów odchylenia standardowego i progów niezbêdnych
w poszczególnych metodach). Najgorszy rezultat daje u¿ycie
laplasjanu gaussowskiego. Pozosta³e metody da³y bardzo podobne wyniki. Jednak na tym etapie nie mo¿na jeszcze wyeliminowaæ ¿adnej z u¿ytych metod. Wyniki uzyskane dla wype³nienia gradientowego przedstawiono na rys. 3. W tym
przypadku metoda bezpoœredniego obliczania drugiej pochodnej da³a najgorszy rezultat wykrywaj¹c nieistniej¹ce krawêdzie wewn¹trz obrazów pêcherzyków. Metoda z obliczaniem
wartoœci laplasjanu gaussowskiego daje w pewnych przypadkach nieci¹g³e krawêdzie. Pozosta³e dwie analizowane metody daj¹ niemal identyczne wyniki i na tym etapie badañ mo¿na odrzuciæ metodê z obliczaniem wprost drugiej pochodnej.
Poddano równie¿ analizie zachowanie siê testowanych metod w obecnoœci na obrazach szumu typu sól i pieprz, tj. pikseli bia³ych i czarnych. Rys. 4 przedstawa otrzymane rezultaty.
Najlepiej wypad³a w tym przypadku metoda Canny’ego,
w³aœciwie wykrywaj¹c krawêdzie i eliminuj¹c czêœæ szumów.
Czêœæ szumów z t³a zosta³a równie¿ usuniêta w metodzie drugiej pochodnej, ale ze wzglêdu na z³e rozpoznawanie krawêdzi
pêcherzyków ta metoda nie nadaje siê do wykorzystania.
U¿ycie metody Sobela dobrze wydziela krawêdzie obiektów,
ale „wzmacnia” szumy. W metodzie z laplasjanem gaussowskim wzmocnienie szumów jest nieco mniejsze, ale krawêdzie
pêcherzyków s¹ gorzej rozpoznawane. Nale¿y zatem przed
u¿yciem procedur wykrywania krawêdzi przeprowadzaæ „odszumianie” obrazów. Jednak koñcowym sprawdzianem s¹
wyniki uzyskane dla rzeczywistego obrazu pêcherzyków, którego przetworzone fragmenty przedstawia rys. 5. Zastosowanie metody drugiej pochodnej daje b³êdne wyniki. Równie¿
metoda z laplasjanem gaussowskim, oprócz prawid³owo wykrytych konturów, dodaje równie¿ zarysy nieistniej¹cych krawêdzi. Natomiast metody Sobela i Canny’ego daj¹ zbli¿one
wyniki, przy czym dla analizowanego tutaj obrazu rzeczywistego metod¹ Sobela uzyskano mniej poprzerywane krawêdzie.
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Algorytm Canny’ego zastosowano równie¿ do zdjêcia przedstawiaj¹cego du¿¹
liczbê przes³aniaj¹cych siê wzajemnie pêcherzyków (rys. 6a). W zale¿noœci od ustawionych wartoœci parametrów uzyskano
nieco ró¿ne rezultaty widoczne na
rys. 6b–h. Uzyskane metod¹ Canny’ego rezultaty zale¿¹ od wartoœci trzech parameRys. 2. Wykryte krawêdzie a) metoda drugiej pochodnej, b) metoda Sobela T = 50,
trów. W chwili obecnej nie s¹ znane algoc) laplasian gaussowski s = 0,5, T = 70, metoda Canny’ego s = 1, T1 = 15, T2 = 30
rytmy do automatycznego ustalania ich
wartoœci i stosuje siê metodê prób i b³êdów.
b)
c)
d)
a)
Analizuj¹c uzyskane rezultaty wydaje
siê, ¿e oprócz odszumiania obrazów konieczna jest równie¿ ich obróbka wstêpna,
maj¹ca na celu lepsze wyodrêbnienie poszczególnych pêcherzyków. Równie wa¿nym zagadnieniem jest oœwietlenie wnêtrza mieszalnika z mieszanym uk³adem
dwufazowym ciecz – gaz. Jak wynika z po- Rys. 3. Wykryte krawêdzie na obrazie gradientowym a) metoda drugiej pochodnej,
równania rys. 5 i 6 sposób oœwietlenia musi b) metoda Sobela T = 50, c) laplasian gaussowski s = 0,5, T = 70, metoda Canny’ego s = 1,
T1 = 15, T2 = 30
zale¿eæ od liczby pêcherzyków znajduj¹b)
c)
d)
a)
cych siê w fotografowanej przestrzeni, gdy¿
powierzchnia miêdzyfazowa powoduje rozpraszanie œwiat³a i zmianê warunków
oœwietleniowych.

Wnioski
Prawid³owe okreœlenie krawêdzi rzeczywistych obrazów pêcherzyków tak, aby na ich
podstawie okreœlaæ ich rozmiary jest trudne
i czasoch³onne, a czêsto wrêcz niemo¿liwe.
Stanowi jednak punkt wyjœcia do okreœlania
rozmiarów pêcherzyków gazu [5].
Dla przeanalizowanych obrazów testowych najlepsze rezultaty otrzymano dla
metod Sobela i Canny’ego. Do wyboru jednej z nich lub stosowaniu obu do okreœlania
na fotografiach krawêdzi pêcherzyków
gazu w wodzie potrzebne s¹ dalsze testy.
Konieczna jest wstêpna obróbka obrazów
rzeczywistych (np. zmiana kontrastu, usuniêcie szumów itp.), która powinna zapewniæ w³aœciwsze wykrywanie krawêdzi.
Oœwietlenie wnêtrza mieszalnika powinno byæ takie, aby obrazy pêcherzyków jak
najbardziej odró¿nia³y siê od t³a.

Rys. 4. Wykryte krawêdzie na obrazie gradientowym z szumem sól i pieprz; a) metoda
drugiej pochodnej, b) metoda Sobela T = 50, c) laplasian gaussowski s = 0,5, T = 70,
metoda Canny’ego s = 1, T1 = 15, T2 = 30
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b)
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Rys. 5. Wykryte krawêdzie na obrazie rzeczywistym a) metoda drugiej pochodnej, b)
metoda Sobela T = 50, c) laplasian gaussowski s = 0,5, T = 200, metoda Canny’ego s = 1,
T1 = 15, T2 = 30
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