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1 Wykrywanie nierozpuszczonego proszku 
W niniejszym raporcie przedstawiono metodę wykrywania bardzo drobnych zanieczyszczeń w postaci 

nierozpuszczonego proszku w roztworach przygotowywanych leków cytostatycznych. 

Przeprowadzając analizę założono, że wygląd (kolor czy kształt) drobin proszku nie powinien mieć 

wpływu na ich wykrywanie. Ich sama obecność i ruch implikują, iż są one w pewien sposób anomalią 

– np. charakterystyczny ruch opadającego proszku można interpretować jako swego rodzaju 

krótkotrwały szum poruszający się w jedną stronę. Istotny jest także kierunek ruchu, który pozwala na 

odróżnienie opadających drobin proszku od poruszających się w górę pęcherzyków powietrza. Test 

zaproponowany w niniejszym rozdziale powinien być przeprowadzony jako pierwszy, ze względu na 

najkrótszy czas wykonywania. 

Korzystając z segmentacji obrazu (wyłonienia pierwszego planu – ruchomych fragmentów obrazu) za 

pomocą funkcji cv::BackgroundSubtractorMOG2 możemy otrzymać obraz ruchu sypkiego materiału. 

1.1 Proszek opadający na dno 
Rys. 1 przedstawia zadane tło początkowe, a Rys. 2 proszek wsypywany przez otwór w górnej części 

butelki. Do celów eksperymentu użyliśmy soli kuchennej. 

 

 

Rys. 1 Tło początkowe do segmentacji obrazu 



 

Rys. 2 Opadający biały proszek 

Z pomocą algorytmu zaimplementowanego w funkcji cv::BackgroundSubtractorMOG2 otrzymano 

obraz pierwszego planu przedstawiony na Rys. 3. 

 

 

Rys. 3 Wynik algorytmu subtrakcji pierwszego planu przed usunięciem szumów 

Z obrazu pierwszego planu usuwane są szumy za pomocą operacji morfologicznych dylatacji i erozji, 

zaimplementowanych w funkcjach cv::dilate i cv::erode. Wynik przedstawiony jest na Rys. 4. 



 

Rys. 4 Obraz opadającego proszku otrzymany po erozji i dylatacji 

Kolejnym etapem jest powstanie obrazu przez zastosowanie operacji XOR na obrazie pierwszego 

planu bez odszumienia i z odszumieniem. XOR to operacja bitowa, która daje wynik 1, wtedy i tylko 

wtedy gdy działa na dwóch bitach o różnych wartościach, 0  w pozostałych przypadkach. 

 

 

Rys. 5 Wynik operacji XOR 

Operacja XOR zastosowana na odszumionym obrazie pierwszego planu (czyli na obrazie po usunięciu 

najmniejszych drobinek) i na obrazie przed usunięciem szumów (na nim są wszystkie wykryte obiekty 

pierwszego planu, również te najmniejsze) daje w wyniku obiekty tam, gdzie były najmniejsze 

drobiny, pomijając w dalszej analizie większe obiekty – te, które nie zostały usunięte przez operacje 

morfologiczne, a więc  w wyniku operacji XOR z samymi sobą poznikały w wynikowym obrazie 

efektu XOR. Jak widać na Rys. 5, metoda daje dość dobry obraz faktycznego zaszumienia, 



szczególnie tego najmniejszego, pomijając drgające krawędzie butelki i oświetlacza, które nie będą 

brane pod uwagę w obliczeniach dzięki ograniczeniu analizy do prostokąta ROI (Region of Interest).  

1.2 Proszek nie opadający na dno  
Stosując operację XOR na kolejnej próbce można zaobserwować, że większe obiekty są pomijane w 

dalszej analizie sypkich zanieczyszczeń. Do badania tego zjawiska użyto próbki zawierającej 

pływające w wodzie drobiny pieprzu, oraz duży kawałek korka (Rys. 6 oraz Rys. 7). 

Zachowanie pieprzu w wodzie jest bardziej chaotyczne niż soli, pieprz wiruje na dość stałej 

wysokości, nie opada ani nie unosi się zbyt gwałtownie.  

 

 

Rys. 6 Tło próbki z pieprzem  i korkiem 

 

Rys. 7 Jedna z klatek próbki z pieprzem i korkiem 



 

Rys. 8 Wykryte krawędzie – widoczny jest duży obiekt 

 

Rys. 9 Wykryty pierwszy plan 

W kolejnych krokach przeprowadzono analogiczne operacje jak wcześniej, czyli segmentację tła (Rys. 

9), usuwanie szumów (Rys. 10) oraz dodatkowo wykrycie krawędzi obiektów na obrazie po usunięciu 

szumów (Rys. 8). Po usunięciu szumów, na obrazie zostały  tylko największe obiekty. Operacja 

usuwania szumów nie wpłynęła istotnie na rozmiar tych obiektów, gdyż stosowane były operacje 

dylatacji i erozji z takim samym elementem strukturalnym. 



 

Rys. 10 Obraz pierwszego plan po odszumieniu 

Po zastosowaniu operacji  XOR na dwóch powyższych obrazach duże obiekty zostały usunięte. 

Pozostały tylko te małe zanieczyszczenia, które na tym drugim z powyższych obrazów zostały 

usunięte przez operacje morfologiczne (Rys. 11). 

 

 

Rys. 11 Efekt operacji XOR i zniknięcie dużego obiektu 

1.3 Metoda analizy przebiegu czasowego szumu 
Po wyodrębnieniu szumów metodą opisaną w poprzednim rozdziale można wprowadzić wielkość 

obliczaną jako łączna liczba pikseli należących do szumu, a następnie badać przebieg ilości szumów 

oraz położenia środka ciężkości szumów w czasie. Pozwoli to na zidentyfikowanie faktycznego 

zachowania sypkich substancji, bądź rozproszonych niewielkich pęcherzyków powietrza (duże 

pęcherzyki są usunięte dzięki zastosowaniu operacji XOR). 

W ramach projektu najpierw przeprowadzono teoretyczną analizę i przewidywanie charakterystyki 

czasowych szumów. W kolejnym etapie przeprowadzono eksperymentalne potwierdzenie 

przewidzianych charakterystyk. 



1.3.1 Brak ruchu – przebieg Ch0 

 

Rys. 12 Teoretyczny przebieg szumu Ch0 

 

 

Przy braku jakiegokolwiek ruchu powstaje przebieg w kształcie linii prostej o nachyleniu bliskim 0 

stopni do OX na pewnym niskim poziomie wynikającym z szumów generowanych przez kamerę oraz 

drgań – por. Rys. 12. 

 

1.3.2 Ruch pęcherzyków powietrza – przebieg Ch1 

Jeżeli roztwór nie zawiera proszku, to spodziewamy się wykresu, na którym początkowo powstają 

stosunkowo duże szumy związane z ruchem pęcherzyków powietrza, a później ilość szumu spada do 

poziomu odpowiadającego szumom obrazu bez ruchu obiektów. 

 

 

Rys. 13 Teoretyczny przebieg szumu Ch1 

1.3.3 Proszek nie opadający na dno – przebieg Ch2 

Jeżeli w roztworze znajduje się proszek nie opadający na dno, to przez pewien dość długi okres czasu 

ilość szumów w czasie utrzymuje się na pewnym, w przybliżeniu stałym, poziomie. Wykres 

przedstawiony na Rys. 13 odpowiada sytuacji, gdy pęcherzyki zdążą zaniknąć zanim zaczniemy 

analizę. W przeciwnym przypadku, przebieg będzie złożeniem wykresów przestawionych na Rys. 13 i 

Rys. 14. 



 

Rys. 14 Teoretyczny przebieg szumu Ch2 

1.3.4 Proszek nie opadający na dno, rozpoczęcie analizy po wstrząśnięciu – przebieg 

Ch3 

Jeżeli zaczniemy analizę od momentu, gdy pęcherzyki powietrza jeszcze nie zanikły, otrzymamy dużo 

drobnego szumu w początkowej części przebiegu. Oprócz tego utrzymuje się dość stały poziom 

zanieczyszczeń, których źródłem jest ruch proszku (Rys. 15). 

 

Rys. 15 Teoretyczny przebieg szumu Ch3 

 

1.3.5 Proszek opadający na dno – przebieg Ch4 

W przypadku  soli, która opada swobodnie bez udziału pęcherzyków powietrza, wykres pokazuje 

wzrost, od prawie zerowego poziomu do dość wysokich wartości i z powrotem do poziomu bliskiego 

zera. Sytuacja taka będzie miała miejsce gdy po bardzo szybkim obrocie naczynia zaczynamy analizę 

gdy proszek znajduje się w górnej części naczynia, a kończymy po jego opadnięciu na dno (Rys. 16). 



 

Rys. 16 Teoretyczny przebieg szumu Ch4 

 

1.3.6 Proszek opadający na dno, rozpoczęcie analizy po wstrząśnięciu – przebieg Ch5 

Można spodziewać się, że rzeczywiste opadanie proszku po szybkim obrocie ma zniekształconą 

charakterystykę Ch4 powstałą przez nałożenie się dwóch innych. 

W przypadku gdy przebieg ma kształt Ch4, możemy od razu wnioskować, że w roztworze znajduje się 

proszek. W drugim przypadku (Ch5) możemy mieć do czynienia z sytuacją gdy szum nie jest jedynie 

efektem przemieszczania się proszku z góry do dołu, ale np. może dochodzić do swoistego nakładania 

się efektu opadania proszku z wznoszeniem pęcherzyków. Wtedy charakterystyka będzie miała 

przebieg jak na Rys. 17. W początkowej fazie po szybkim obrocie proszek jeszcze nie zdążył 

rozpocząć opadania wewnątrz prostokąta ROI, więc jego wpływ jest mały. Natomiast pęcherzyki 

powietrza od razu powstają i składają się na szum, który z czasem się zmniejsza. Jednak po chwili 

proszek zaczyna opadać i zwiększać ilość szumu, stąd na przebiegu pojawia się charakterystyczne 

maksimum lokalne. 

 

Rys. 17 Teoretyczny przebieg szumu Ch5 



W celu rozstrzygnięcia, czy lokalne maksimum ilości szumów nie wynika jedynie z przypadkowej 

zmienności szumu generowanego przez pęcherzyki powietrza, zaproponowaliśmy prosty test: w 

momencie, gdy charakterystyka Ch5 dochodzi do momentu t0 (w którym szum opada do np. 25% 

początkowej wartości, por. Rys. 17), gdzie wpływ na szum ma już z reguły tylko jedna z opcji – albo 

proszek, albo pęcherzyki, rozpoczynamy badanie położenia środka ciężkości szumów. Jeżeli okazuje 

się, że statystycznie środek ten opada, to mamy do czynienia z proszkiem, natomiast jeżeli się wznosi, 

to należy porównać przebieg z doświadczalnie wyznaczoną prędkością podnoszenia się środka 

ciężkości szumu generowanego przez same pęcherzyki. Gdy się znacząco różni ( zbyt mała prędkość) 

to można wnioskować, że jest to szum generowany jest przez proszek i mamy do czynienia ze 

zniekształconą charakterystyką typu Ch2 bądź Ch3. 

1.4 Próby eksperymentalne 
Teoretyczne przewidywania dotyczące kształtu wykresów opisane w poprzednim rozdziale nie są 

wystarczające do zaprojektowania algorytmów automatycznej klasyfikacji. Potrzebne jest wykonanie 

pewnej liczby eksperymentów, a następnie zaproponowanie algorytmów do automatycznego 

rozpoznawania typu wykresu.  

Poniżej opisano testy mające na celu sprawdzenie, czy rzeczywiste przebiegi odpowiadają 

przewidywaniom teoretycznym. 

Oznaczenia elementów na zdjęciach: 

 Fioletowy prostokąt – obszar zainteresowania (ROI – Region of Interest) 

 Czarne koło – aktualny środek ciężkości 

 Czerwone kontury – wykryte małe obiekty 

 Niebieska linia pozioma – estymowana linia środka ciężkości szumów dla obrazu 

nieruchomego (wynikająca z szumów kamery i drgań, w przybliżeniu w połowie wysokości 

obszaru ROI). 

Wykres środka ciężkości przedstawia położenie rzędnej środka ciężkości szumów, gdzie każdy piksel 

ma taką samą wagę, a bieżący stan jest liczony z odpowiednią inercją (jako średnia poprzednich pięciu 

klatek). Wykres przedstawia przebieg zgodnie z orientacją obrazu, tzn. najwyższy punkt wykresu 

odpowiada najwyższemu punktowi obrazu. 

1.4.1 Brak ruchu – przebieg Ch0 

Przebieg Ch0 odpowiada próbce w której nie pływają żadne obiekty. 

 

Rys. 18 Próbka 

 



 

Rys. 19 Przebieg ilości szumu 

Zgodnie z przewidywaniem ilość szumu jest niewielka i może być estymowana za pomocą linii 

poziomej na niskim poziomie wykresu. Szumy przy braku ruchu to głównie kwestia własności kamery 

i stabilności stanowiska, dlatego też charakterystyka powinna być testowana każdorazowo po zmianie 

kamery.  

 

1.4.2 Ruch pęcherzyków powietrza – przebieg Ch1 

W tej charakterystyce analizowano ruch pęcherzyków powietrza bezpośrednio po obrocie worka 

z płynem (Rys. 20). 

 

 

Rys. 20 Analizowany obraz 

Przebieg wysokości środka ciężkości, przedstawiony na Rys. 21,  jest zgodny z przewidywaniami: 

początkowo pojawia się duża ilość szumu, która stopniowo i systematycznie maleje aż do poziomu 

odpowiadającego szumom generowanym przez kamerę. 

 

 

Rys. 21 Przebieg ilości szumu dla ruchu pęcherzyków powietrza 

Jeżeli początkowo duża ilość szumu systematycznie maleje aż do osiągnięcia stałej, bardzo niskiej 

wartości, to sprawdzamy czy w tym czasie środek ciężkości szumu podnosi się (por. Rys. 22). Jeśli 

tak, to jest to przebieg może zostać zaklasyfikowany jako Ch1. 

 



 

Rys. 22 Przebieg wysokości środka ciężkości szumów dla ruchu pęcherzyków powietrza 

1.4.3 Proszek nie opadający na dno – przebieg Ch2 

 

Eksperyment dotyczy sytuacji, gdy w roztworze pływają drobinki proszku, które nie rozpuszczając się 

przez dłuższy czas poruszają się na podobnej głębokości (Rys. 23).  

 

 

Rys. 23 W próbce pływają drobinki proszku unoszące się przez dłuższy czas na podobnej głębokości 

Wykres ilości szumu przedstawiony na Rys. 24 potwierdza wcześniejsze przewidywania teoretyczne: 

mamy do czynienia z szumem o natężeniu niewiele zmieniającym się w czasie i znacznie 

przekraczającym poziom charakterystyczny dla obrazu statycznego. Można przy tym zaobserwować 

praktycznie stałe położenie środka ciężkości wykrytych szumów (Rys. 25), co oznacza że cząsteczki 

poruszają się na niezmiennej wysokości.  

Test na Ch2: 

 sprawdzamy czy wykres szumu wykracza poza standardowy statystyczny szum 

 jeżeli tak, to sprawdzamy czy przebieg ilości szumu może być z dopuszczalnym błędem 

aproksymowany przez prostą o niewielkim (co do wartości bezwzględnej) nachyleniu do osi 

OX (mniejszym niż dla przebiegu Ch3) 

 jeżeli tak, to sprawdzamy czy przebieg środka ciężkości jest również w przybliżeniu stały w 

czasie 

 

 

 

Rys. 24 Przebieg całkowitego zaszumienia (wyniku operacji XOR) 

 



 

Rys. 25 Przebieg czasowy wysokości środka ciężkości szumów oznaczonych kolorem czerwonym na Rys. 23 

1.4.4 Proszek nie opadający na dno, rozpoczęcie analizy po wstrząśnięciu – przebieg Ch3 

W opisanym eksperymencie w naczyniu znajdują się drobinki proszku nie opadającego na dno (do 

eksperymentu użyliśmy pieprzu) i początkowo pęcherzyki powietrza, przemieszczające się ku górze.  

 

Rys. 26 Obraz naczynia w trakcie eksperymentu 

Teoretyczny przebieg ilości szumu został potwierdzony, choć wpływ pęcherzyków w początkowej 

części wykresu nie jest tak znaczący jak przewidywano (Rys. 27). Szum jest powyżej poziomu dla 

obrazu statycznego, przy niewielkim opadaniu początkowym. Przy tym można zaobserwować w 

przybliżeniu stałą wysokość środka ciężkości wykrytych szumów (Rys. 28). 

 

Rys. 27 Przebieg czasowy całkowitej ilości szumu  

 

 

Rys. 28 Przebieg wysokości środka ciężkości czerwonych konturów w czasie 

Test na Ch3: 

 sprawdzamy czy wykres ilości szumu wykracza poza poziom szumu dla obrazu statycznego 

 jeżeli tak, to sprawdzamy czy przebieg ilości szumu może być z dopuszczalnym błędem 

aproksymowany przez prostą o niewielkim (co do wartości bezwzględnej) nachyleniu do osi 

OX (ale większym niż w przypadku Ch2) 



 jeżeli tak, to sprawdzamy czy przebieg środka ciężkości jest również w przybliżeniu stały w 

czasie 

 

Odróżnienie charakterystyk Ch2 i Ch3 nie jest niezbędne, dlatego można uznać początkową fazę 

ruchu za pomijalną i skupiając się na późniejszych klatkach można scalić obie te charakterystyki w 

jedną. 

1.4.5 Proszek opadający na dno – przebieg Ch4 

 

W eksperymencie w roztworze przemieszczają się w pewnych odstępach czasowych trzy różne porcje 

proszku, opadającego na dno (w eksperymencie została użyta sól kuchenna) – por. Rys. 29. 

 

    
a       b 

Rys. 29 a) Mała ilość szumu b) Duża ilość szumu 

Na Rys. 30Rys. 29 przedstawiono wykres ilości szumów i środka ciężkości dla opisywanego 

eksperymentu, z podziałem na fragmenty odpowiadające opadaniu kolejnych porcji proszku, a na Rys. 

31 analizę przebiegu dla opadania pojedynczej porcji proszku. 



 

 

Rys. 30 Środek ciężkości i szumy z podziałem na fragmenty video 

 



 

Rys. 31 Analiza przebiegu dla opadania pojedynczej porcji proszku 

Krzywa szumu rośnie do momentu krytycznego i opada z pewną ograniczoną prędkością dając wykres 

o kształcie parabolicznym. Wykres przebiegu środka ciężkości ma kształt sinusoidy. 

Wstępnie można zaproponować poniższy test na Ch4: 

 sprawdzamy czy wykres szumu wykracza poza poziom szumu dla obrazu statycznego 

 jeśli tak, to czy jego przebieg w pewnym większym okresie czasu (wykluczamy małe 

wahnięcia poziomu) ma kształt paraboliczny 

 jeśli tak, to badamy przebieg środka ciężkości szumu dla tego okresu. Jeżeli jest podobny do 

przebiegu sinusoidy, to wnioskujemy że w roztworze znajduje się cięższa od wody substancja 

sypka. 

 

Przez kształt typu sinusoidy rozumiany jest łagodny przebieg od wysokości stabilnej środka ciężkości 

(SSC) do maksymalnej wysokości, znów poprzez SSC i do minimalnej wysokości i z powrotem do 

SSC.  

Teoretyczny przebieg ilości szumu jest zgodny z wynikami eksperymentalnymi. 

 

1.4.6 Proszek opadający na dno, rozpoczęcie analizy po wstrząśnięciu – przebieg Ch5 

 

W przeprowadzonym eksperymencie w roztworze widoczny jest opadający proszek oraz poruszające 

się pęcherzyki powietrza. Badanie eksperymentalne Ch5 nie wykazało znaczących różnic pomiędzy 

Ch5 i Ch4, gdyż wpływ pęcherzyków jest praktycznie pomijalny przy szumie generowanym przez 



przesypujący się proszek. Dlatego też w dalszej części zrezygnowano z dalszego traktowania tej 

charakterystyki jako oddzielnej. 

1.4.7 Wnioski dotyczące dalszych prac 

W tym etapie dokładniejsze rozpoznawanie charakterystyk jest celem odłożonym do czasu zakupu 

kamery o wyższej rozdzielczości, lepszym stosunku szumu do sygnału i profesjonalnego oświetlenia, 

które ma ogromny wpływ na ilość generowanego losowo szumu i stopień skuteczności wykrycia 

drobnych obiektów (który jest ważnym czynnikiem w tym podejściu), gdyż zachowanie 

charakterystyk może zmieniać się w zależności od sprzętu, głównie ze względu na różną dokładność 

wykrywania małych pęcherzyków powietrza, drobinek proszku, itp. 

1.5 Zastosowanie cech przebiegów do automatycznego rozpoznawania 

charakterystyk 
Pierwsze podejście polega na ustaleniu klasyfikatorów, które pozwolą na szybkie dokonanie 

klasyfikacji charakterystyk.  

Materiałem, na podstawie którego są wyliczane cechy to przebiegi czasowe położenia na osi OY 

środka ciężkości konturów wykrytych filtrem Canny’ego dla pierwszego planu otrzymanego 

segmentacją MOG2, wyliczanego z inercją obejmującą kilka poprzednich klatek oraz przebiegi 

czasowe ilości drobinek (pikseli) zliczanych dla obrazu otrzymanego jako wynik funkcji XOR (dla 

pierwszego planu i jego wersji odszumionej za pomocą erozji i dylatacji). 

 

Rys. 32 Przykładowy obraz programu 

Oba te przebiegi znormalizowano: 

            Dla środka ciężkości ustalono możliwe wartości od 0 do 111, gdzie, gdzie 0 

oznacza dolny poziom obszaru ROI, a 111 - górną jego krawędź. Wartości pośrodku zmieniają się 

liniowo. Taki sposób klasyfikacji wysokości ustalono, aby uodpornić charakterystyki na zmianę np. 

pojemnika, i jego wysokości i wymiarów. W ustalonym sposobie jedynym obszarem, który ma 

znaczenie dla mierzonych charakterystyk jest ten obrany za ROI, i to dla jego wnętrza liczone są 

opisane wyżej charakterystyki. Tym samym ważne jest poprawne ustalenie dla każdej kamery 

zamontowanej do systemu odpowiedniego obszaru, który będzie analizowany. 

         Dla ilości drobinek przyjęto, że przyjmują wartości od 0 do 10000. Wskaźnik jest 

wyliczany następująco: 

 



         
                                  

                         
       

 

Wartość tego wskaźnika wynosi 0 dla braku wykrytych drobinek i teoretycznie 10000 dla w pełni 

zaszumionego obrazu. 

1.5.1 Zaproponowane współczynniki 

Posiadając wskaźniki             i          zaproponowano różne współczynniki 

wykorzystujące statystyczne własności obu przebiegów (Tab. 1). 

Tab. 1 Współczynniki wykorzystujące statystyczne własności obu przebiegów  

Lp. Środek ciężkości:             Ilość szumu          

1 średnia średnia 

2 wariancja  wariancja  

3 nachylenie nachylenie 

4 

początkowa średnia pięciu klatek 

(PS5) 

początkowa średnia pięciu klatek 

(PS5) 

5 końcowa średnia pięciu klatek (KS5) końcowa średnia pięciu klatek (KS5) 

 

Średnia – to średnia arytmetyczna całego przebiegu 

Wariancja – jest to wariancja ciągu wartości całego przebiegu 

Nachylenie jest obliczane jako nachylenie prostej regresji liniowej całego przebiegu do osi OX. 

Początkowa  średnia pięciu klatek (PS5) i końcowa średnia pięciu klatek (PS5) są wyliczane w celu 

zobrazowania trwałej zmiany średniej wartości lokalnej wskaźnika na krańcach przedziału. Pomaga to 

uzyskać informację, czy np. ilość drobinek zmieniła się w trakcie przebiegu. 

1.5.2 Wstępne obliczenia współczynników 

Po wykonaniu kilku prób dla każdej z charakterystyk Ch0, Ch1, Ch2, Ch4 (Ch3 i Ch5 pominięte są w 

dalszej pracy, ze względu na ich niewielką różnicę w stosunku do Ch2 i Ch4) wyliczone zostało  

zbiorcze porównanie wartości klasyfikatorów dla każdej z Charakterystyk (Tab. 2, Tab. 3). Pozwoliło 

to na dostrzeżenie współczynników, które mogą zostać wykorzystane do różnicowania charakterystyk. 



Tab. 2 Cechy obliczane na podstawie WskWYSOKOŚĆ 

 



Tab. 3 Cechy obliczane na podstawie          

 
 

1.5.3 Wnioski 

W celu klasyfikacji nowych przebiegów zdecydowano się na napisanie indywidualnych dla każdej z 

charakterystyki testów, które powinny dawać jednoznaczny wynik, co do tego, która charakterystyka 

powinna najlepiej przejść dany test. Jest to Faza I tej metody. 

 Dla badanej charakterystyki przeprowadzamy każdy z czterech testów i wybieramy ten o 

najwyższej zgodności. 

 Jeżeli jeden z testów daje odpowiedź powyżej 70% to przyjmujemy go za rozstrzygający 

 W przypadku, gdy żaden z testów nie daje jednoznacznej odpowiedzi, przechodzimy do 

alternatywnej metody. 

 Jeżeli charakterystyka przechodzi dwa najlepiej zdane testy z odpowiedzią powyżej 60% to 

przechodzimy do Fazy II badania za pomocą tzw. kryteriów różnicujących, które są określone 

dla par charakterystyk, i mocno różnicują ich wyniki. 

 Po przeprowadzeniu testów za pomocą kryteriów różnicujących wynik powinien być 

jednoznaczny, jeżeli wciąż nie jest to przechodzimy do metod alternatywnych 

 

1.6 Przeprowadzenie testów charakterystyk 
Do opisu testów użyto skrótów: 



 C_SR – średnia wysokość środka ciężkości 

 C_VAR – wariacja wysokości środka ciężkości 

 C_NACH – nachylenie wykresu wysokości środka ciężkości 

 C_PS5 –średnia pierwszych 5 klatek 

 L_SR – średnia ilość drobinek (znormalizowana) 

 L_WAR – wariancja ilości drobinek 

 L_Nach – nachylenie krzywej regresji ilości drobinek 

 L_PS5 – końcowa średnia 5-ciu klatek 

1.6.1 Brak ruchu – przebieg Ch0 

Tab. 4 Test na charakterystykę Ch0 – brak ruchu obiektów w naczyniu 

 
TEST PUSTA         

 
Stałe: 

   
  

 
C_EPS 10 

 
L_EPS_MIN 20 

 
C_EPS_WAR 10 

 
L_EPS_WAR 60 

 
C_EPS_NACH 0,01 

 
L_EPS_NACH 0,09 

 
C_MAX 111 

 
L_EPS 30 

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  Pusta Bąbelki Wir Sól 

 
Lp. testu Wynik testu cząstkowego 

 
  

Śr
o

d
ek

 c
ię

żk
o

śc
i 

1. 1 1 0 0 

2. 1 0 1 1 

3. 1 0 0 0 

4. 1 0 0 0 

5. 1 0 0 0 

 
Wynik cząstk. 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

Ilo
ść

 d
ro

b
in

e
k 1. 1 0 0 0 

2. 1 0 0 0 

3. 1 0 0 0 

4. 1 0 0 0 

5. 1 0 1 0 

 
Wynik cząstk. 100,00% 0,00% 20,00% 0,00% 

 
Ogólnie %: 100,00% 10,00% 20,00% 10,00% 

 

 

1.6.1.1 Opis testów cząstkowych dla testu Ch0: 

Środek ciężkości:  

1. |C_SR – C_PS5|<C_EPS 

2. |C_SR – C_KS5|<C_EPS //niezmienny poziom środka ciężkości 

3. C_VAR < C_EPS_WAR //mała wariancja środka ciężkości 

4. |C_NACH|<C_EPS_NACH //odpowiednio małe nachylenie 

5. |C_SR – MAX |<EPS //środek ciężkości nie różni się wiele od górnej krawędzi, gdyż tam 

znajduje się marker środka ciężkości w momencie gdy jest pusta próbka 

Ilość drobinek: 



1. L_SR < L_EPS_MIN //odpowiednio mało drobinek 

2. L_WAR < L_EPS_WAR //odpowiednio mało zmienna wariancja 

3. L_NACH < L_EPS_NACH //j.w. 

4. |L_SR -  L_PS5|<L_EPS 

5. |L_SR -  L_LS5|<L_EPS//mało zmienna ilość drobinek 

 

1.6.2 Ruch pęcherzyków powietrza – przebieg Ch1 

Tab. 5 Test na Ch1 – ruch pęcherzyków powietrza 

TEST BĄBELKI         

Stałe: 
   

  

C_TEMP 70 
 

L_EST 125 

C_EST_VAR 200 
 

L_EPS 75 

C_EPS_VAR 100 
 

L_MAX_VAR 7000 

C_EPS_NACH 0,05 
 

L_NACH -0,2 

C_VAR_ODCH 100 
 

L_MIN_ROZN_KON_POCz 80% 

  
   

  

  Pusta Bąbelki Wir Sól 

Lp. testu Wynik testu cząstkowego 
 

  

1. 1 1 0 0 

2. 0 1 0 0 

3. 0 1 0 0 

4. 
   

  

5. 
   

  

Wynik cząstk. 33,33% 100,00% 0,00% 0,00% 

1. 0 1 0 0 

2. 0 1 0 1 

3. 0 1 1 0 

4. 0 1 0 0 

5. 
   

  

Wynik cząstk. 0,00% 100,00% 25,00% 25,00% 

Ogólnie %: 16,67% 100,00% 16,67% 16,67% 

 

1.6.2.1 Opis testów cząstkowych dla testu Bąbelki: 

Środek ciężkości:  

1. C_SR > C_TEMP // pęcherzyki powietrza w górnej części butelki 

2. C_VAR = 200+-100 //średnia wariancja 

3. C_NACH > C_EPS_NACH //środek ciężkości przemieszcza się w górę 

Ilość drobinek: 

1. L_SR = 50..200 // mało drobinek 

2. L_WAR  > L_MAX_VAR //bardzo wysoka wariancja 

3. L_NACH < L_EPS_NACH //j.w. 

4. Różnica pomiędzy PS5 i KS5 > od 80%*PS5 

 

 



1.6.3 Proszek nie opadający na dno – przebieg Ch2/Ch3  

Tab. 1-6 Test na Ch2/Ch3 – proszek nie opadający na dno 

TEST WIR         

Stałe: 
   

  

C_EST 50 
 

L_EST_MIN 600 

C_EST_ODCH 20 
 

L_MAX_VAR 7000 

C_EPS_NACH 0,06 
  

  

C_EST_VAR 0 
  

  

C_VAR_ODCH 100 
  

  

  
   

  

  Pusta Bąbelki Wir Sól 

Lp. testu Wynik testu cząstkowego 
 

  

1. 0 0 1 1 

2. 1 0 1 0 

3. 1 0 1 0 

4. 
   

  

5. 
   

  

Wynik cząstk. 66,67% 0,00% 100,00% 33,33% 

1. 0 0 1 0 

2. 1 0 1 0 

3. 
   

  

4. 
   

  

5. 
   

  

Wynik cząstk. 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Ogólnie %: 60,00% 0,00% 100,00% 20,00% 

 

1.6.3.1 Opis testów cząstkowych dla testu Wir: 

Środek ciężkości:  

1. C_SR = 50 +-20 

2. C_VAR < 100 

3. |C_NACH|<C_EPS_NACH //odpowiednio mało zmienne nachylenie 

Ilość drobinek: 

6. L_SR > L_EST_MIN //bardzo duża liczba drobinek 

7. L_WAR < L_MAX_WAR //odpowiednio średniej wielkości wariancja 

 

Jak widać samo zastosowanie testu Wir nie jest wystarczające do określenia czy w naczyniu znajduje 

się proszek utrzymujący się na stałej głębokości, cz też naczynie jest puste, ze względu na 

podobieństwo matematycznego opisu obu charakterystyk. Uwidacznia się więc konieczność użycia 

dodatkowych kryteriów różnicujących obie te charakterystyki: np. poziom ilości szumu może 

ostatecznie wskazać, czy charakterystyka jest rozpoznana jako wir, czy pusta butelka. 

 

 

 

 



1.6.4 Proszek opadający na dno – przebieg Ch4/Ch5 

 

Tab. 7 Test na Ch4/Ch5 – proszek opadający na dno 

TEST SOL         

Stałe: 
   

  

C_VAR_ODCH 250 
 

L_EST 400 

  
  

L_EST_ODCH 200 

  
  

L_MIN_VAR 7000 

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  Pusta Bąbelki Wir Sól 

Lp. testu Wynik testu cząstkowego 
 

  

1. 0 0 0 1 

2. 
   

  

3. 
   

  

4. 
   

  

5. 
   

  

Wynik cząstk. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

1. 0 0 0 1 

2. 0 1 0 1 

3. 
   

  

4. 
   

  

5. 
   

  

Wynik cząstk. 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

Ogólnie %: 0,00% 33,33% 0,00% 100,00% 

 

1.6.4.1 Opis testów cząstkowych dla testu Sól: 

Środek ciężkości:  

1. C_VAR > C_VAR_ODCH 

Ilość drobinek: 

1. L_SR = L_EST +- L_EST_ODCH //średnia liczba drobinek 

2. L_WAR > L_MIN_WAR //odpowiednio bardzo dużej  wielkości wariancja 

1.7 Kryteria różnicujące 
Kryteria różnicujące zostały określone dla tych par charakterystyk, dla których da się skutecznie 

określić takie kryterium i ma ono sens. Ze względu na złożoność opisu słownego metody 

przedstawiono na diagramach. 

  



 

1.7.1 Brak ruchu (Ch0) vs.  proszek nie opadający na dno (Ch2) 

Kryterium ma w sytuacji niejasności detekcji w Fazie I uściślić, i ostatecznie rozstrzygnąć za pomocą 

prostego pojedynczego różnicującego testu, jak powinna być sklasyfikowana badana charakterystyka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detekcja I Faza 

Test 

Wir: 

>60% 

Test 

Pusta: 

>60% 

L_SR < 30 

//bardzo mała 

ilość drobinek 

Wykryto 

charakterysty

kę: Ch0 

Wykryto 

charakterysty

kę: Ch2 

Tak Nie 

Diag. 1 Ch0 vs. Ch2  



 

1.7.2 Proszek nie opadający na dno (Ch2) vs.  proszek opadający na dno (Ch4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Detekcja I Faza 

Test 

Wir: 

>60% 

Test 

Sól: 

>60% 

C_VAR > 300 
//duża zmienność 

rozkładu środka 

ciężkości 

Wykryto 

charakterysty

kę: Ch2 

Wykryto 

charakterysty

kę: Ch4 

Tak Nie 

Diag. 2 Ch2 vs. Ch4 



 

1.7.3 Proszek opadający na dno (Ch4) vs. ruch pęcherzyków powietrza (Ch1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detekcja I Faza 

Test 

Bąbelki: 

>60% 

Test 

Sól: 

>60% 

C_NACH >0 

//drobinki idą w 

górą 

Wykryto: 

Ch1 

Wykryto: 

Ch4 

Tak Nie 

Diag. 3 Ch4 vs. Ch1 



 

 

1.7.4 Proszek nie opadający na dno (Ch2) vs. ruch pęcherzyków powietrza (Ch1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detekcja I Faza 

Test 

Wir: 

>60% 

Test 

Bąbelki: 

>60% 

Czy PS5 jest 

dużo większe 

od KS5 

Wykryto 

charakterysty

kę: Ch1 

Wykryto 

charakterysty

kę: Ch2 

Tak Nie 

Diag. 4 Ch2 vs Ch1 


