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W projekcie wypróbowano metodę SURF, SIFT i SimpleBlobDetector oraz  inne metody analizujące 

obraz jako klatkę (a nie obraz różnicowy). Wszystkie metody miały za cel segmentację każdego z 

małych obiektów z osobna w celu późniejszej analizy, czy obiekt jest drobiną proszku, czy 

pęcherzykiem powietrza. 

W pierwszych trzech metodach (SURF, SIFT, SimpleBlobDetector) szukamy tzw. punktów 

charakterystycznych (ang. keypoints). W przypadku pozytywnych rezultatów i skuteczności tych 

metod w zastosowaniu do ekstrakcji punktów charakterystycznych kolejnym etapem byłoby 

wyznaczenie dla każdego z punktów charakterystycznych obiektu, który został nim wykryty. 

1 Ocena przydatności metody SURF do celów projektu 

1.1 Wstęp 
 

Metoda wydawała się początkowo dość skuteczna do znalezienia interesujących punktów 

charakterystycznych. 

Dla konstruktora: SurfFeatureDetector(float minHessian) badano wpływ skuteczności metody 

wykrycia (czerwone kółka) poprzez zmianę parametru progowego minHessian (im większy 

minHessian tym mniej wykrytych punktów charakterystycznych). 

Oprócz tego przyjęto parametry metody pozostałe następująco: 

octaves = 3 

octave_layers = 4 

1.2 Próbka 1: dobra jakość obrazu 
Pierwszym krokiem było sprawdzenie czytelnego przypadku, kiedy większość bąbli jest gołym okiem 

opisywalna. Kontrast pomiędzy tłem a bąblami jest duży, stąd też skuteczne wykrywanie 

pęcherzyków.  

Oprócz tego dorysowano sztuczne obiekty (biały i czarny) na środkowo – górnej części obrazu, aby 

sprawdzić, jak będzie wyglądała skuteczność wykrywania słabo oświetlonej oraz dobrze oświetlonej 

drobiny proszku. 

Przed szukaniem metodą SURF zastosowano dodatkowe wygładzenie metodą cv::GaussianFilter o 

jądrze  3x3. Odnalezione punkty są oznaczone czerwonymi kółkami (Rys. 1-1 - Rys. 1-6). 
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Rys. 1-1 minHessian:400. Bardzo dużo fałszywych wykryć. 

 

Rys. 1-2 minHessian  = 17000. Niewiele fałszywych punktów charakterystycznych. 

 

Rys. 1-3 minHessian:3200. Biały pyłek przestaje być wykrywany 
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Rys. 1-4 minHessian= 26800. Większość bąbelków wykryta pojedynczym punktem charakterystycznym 

 

Rys. 1-5 minHessian = 8200. Zostało bardzo mało fałszywych punktów charakterystycznych 

 

Rys. 1-6 minHessian = 20000, octaves = 3, octave_layers =  2. Powyższe parametry wydają się najskuteczniejsze 

(zmniejszenie liczby warstw oktawy powoduje ustawienie ostrości na małych szczegółach). 

 

1.3 Próbka 2: obecność małych pęcherzyków powietrza  
Wyłączono dodatkowe wstępne filtrowania gaussowskie, gdyż powodowało przy tak małych 

pęcherzykach ich zatracenie w tle. 
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Użyto SurfFeatureDetector o różnych konfiguracjach parametrów, również manewrując parametrem 

minHessian od 5000 do 7000 ( 

Parametry 1: minHessian = 5000, octaves = 3, octave layers = 4; 

 

Rys. 1-7 Parametry 1: minHessian = 5000, octaves = 3, octave layers = 4; 

Przy znacznie niższym parametrze minHessian niż dla obrazu Próbka 1 dochodzi do zgubienia wielu 

słabo kontrastujących z otoczeniem widocznych szczegółów, a także wykrycie wielokrotnie tych 

samych szczegółów. 

Parametry 2: minHessian = 7000, octaves = 3, octave layers = 4; 
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Rys. 1-8 Parametry 2: minHessian = 7000, octaves = 3, octave layers = 4; 

W tym przypadku można zaobserwować mniej wielokrotnych wykryć bąbli, ale pomimo dalszego 

manewrowania parametrami nie udało się tą metodą wykryć słabo widocznych bąbli. 

1.4 Próbka 3: małe zróżnicowanie tła 
Próbka o małym zróżnicowaniu tła i bąbli spowodowała trudności w wykryciu punktów 

charakterystycznych, co po raz kolejny dowodziło, że metoda wykorzystująca podejście SURF do 

otrzymania tych punktów może okazać się nieskuteczna. 

Zastosowano następujące konfiguracje parametrów klasy SurfFeatureDetector(minHessian , octaves, 

octave_layers) 

Parametry 1: SurfFeatureDetector(1500 ,3 , 4): 

Pomimo bardzo niskiego progu minHessian nie znaleziono wszystkich pęcherzyków (Rys. 1-9). 
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Rys. 1-9 Efekt dla parametru minHessian = 1500 

 

Parametry 2: SurfFeatureDetector(500 ,3 , 4); 

Wciąż niewystarczające wykrycie (Rys. 1-10). 
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Rys. 1-10 Efekt dla parametru minHessian = 500 

 

Parametry 3: SurfFeatureDetector(50 ,3 , 4); 

Częściowo skuteczne wykrywanie, ale również wykrycie wielu fałszywych i wielokrotnych punktów 

charakterystycznych (Rys. 1-11). 
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Rys. 1-11 Efekt dla parametru minHessian = 50 

1.5 Wnioski 
Tym samym ta metoda wykrycia punktów charakterystycznych okazuje się być dość skuteczna, ale nie 

w 100%. Do tego konieczna jest kalibracja parametrów minHessian indywidualnie dla każdego z 

obrazów, w zależności od kontrastu, tła, i koloru pęcherzyków, co często nie jest możliwe np. w 

przypadku zmian pojemników z lekami. 

Niestety jak widać po zachowaniu detektora na  obrazie nr 1 nie ma gwarancji wykrycia tą metodą 

zanieczyszczeń które są np. całkiem czarne, co powoduje, że nie ma gwarancji, że nierozpuszczony 

proszek lub zanieczyszczenia zostaną wykryte. 

Tym samym dalsze prace nad zastosowaniem metody SURF do celów projektu zostają zarzucone. 
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2 Ocena przydatności metody SIFT 

2.1 I cześć metody SIFT 
Badane było działanie algorytmu, który znajduje punkty charakterystyczne (bez opisu tych punktów). 

Wpływ tej metody ekstrakcji punktów charakterystycznych przeprowadzono dla obrazu o 

najtrudniejszym obrazie do wykrycia (najmniejszy minHessian w metodzie używającej SURF) – 

obrazka Próbka 3 

2.1.1 Zestaw parametrów 1 

Ustalono parametry domyślne, bez żadnej kalibracji. Wiele pęcherzyków nie zostało wykrytych (Rys. 

2-1). 

 

Rys. 2-1 Parametry 1 

2.1.2 Zestaw parametrów 2 

cv::SIFT::DetectorParams siftDetectorParams(0.006f, 100.0f); 
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 cv::SIFT::CommonParams siftCommonParams(4, 3, -1, 1); 

Wynik jest zadowalający, ale nie wszystkie pęcherzyki zostały wykryte (Rys. 2-2). 

 

Rys. 2-2 Parametry 2 

2.1.3 Zestaw parametrów 3 

cv::SIFT::DetectorParams siftDetectorParams(0.003f, 255.0f); 

 cv::SIFT::CommonParams siftCommonParams(1, 3, -1, 1); 

Nie udało się tak skorelować parametrów, aby przy wykryciu prawie wszystkich bąbli nie były 

wykrywane fałszywe punkty. Do tego w momencie, gdy wciąż wiele bąbli jest niewykrytych już 

pojawiają się w dużych ilościach punkty, w których wykryć być nie powinno (Rys. 4-3). 
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Rys. 2-3 Parametry 3 

2.1.4 Wnioski co do części ekstrakcji punktów charakterystycznych SIFT 

Podobne jak w SURF, metoda ekstrakcji  punktów charakterystycznych nie jest wystarczająco 

skuteczna, aby używać ją w dalszych planach programowych. Również fakt, że ta metoda ma 

uzasadnienie jedynie w przypadku pojedynczych klatek (a nie pierwszego planu wydobytego z 

obrazu) stanowi ograniczenie w jej użyciu do celów projektu, gdyż metoda ta wykryłaby wiele 

punktów niepotrzebnych, np. elementów nadruku na butelce itp. Z kolei zastosowanie metody SIFT/ 

SURF na obrazie różnicowym nie ma sensu, gdyż w takiej sytuacji lepsze wyniki daje analizowanie 

obrazu  binarnego otrzymanego jako maska powstała przez różnicowanie obrazów kolejnych klatek. 

2.2 II część metody SIFT 
Kolejną częścią jest utworzenie deskryptorów punktów charakterystycznych:  

1. Po wykryciu punktu charakterystycznego nadajemy mu na podstawie gradientu obrazu tzw. 

orientację 
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2. Po zorientowaniu punktu charakterystycznego zajmujemy się jego otoczeniem 16x16 (punkt 

czerwony to punkt charakterystyczny) i generujemy na podstawie otrzymanych 4x4 dużych 

kwadratów opis każdego z tych 16 kwadratów na podstawie własności jego podobszarów 

(Rys. 2-4). 

 

Rys. 2-4 Ilustracja działania algorytmu opisującego (źródło: http://www.aishack.in/2010/05/sift-scale-invariant-

feature-transform/)   

3. Pobierany jest punkt charakterystyczny ze źródła (Rys. 2-7) i jego otoczenie generujące opis. 

(Rys. 2-5). W celu ilustracji zamieszczono powiększenie (Rys. 2-6). 

 

Rys. 2-5 Otoczenie punktu charakterystycznego 

 

Rys. 2-6 Powiększenie otoczenia punktu 
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Rys. 2-7 Źródło, z którego jest pobierany bąbel 

2.2.1 Wnioski co do II części metody SIFT (opisującej) 

Wpływ na deskryptor danego punktu charakterystycznego ma jego otoczenie. W naszym przypadku, 

kiedy obraz szukany to pęcherzyki powietrza lub drobiny proszku często otoczone innymi ciałami, 

deskryptory nie spełniają swojej roli gdyż tworzą opis całego otoczenia pęcherzyka, a nie samego 

wykrytego ciała. 

W danym przypadku otoczenie pęcherzyka to inne pęcherzyki i inne punkty charakterystyczne. Tym 

samym na opis tego punktu charakterystycznego wpływają inne pęcherzyki w bliskiej okolicy. Ich 

odległość w czasie będzie się zmieniać, a tym samym opis nie będzie stały. 

Dlatego też zastosowanie tej części metody SIFT w dalszej części projektu zostaje porzucone. 

Podsumowując ze względu na poniższe cechy metoda SIFT nie została wykorzystana w dalszej części 

projektu: 

1. Wykrywanie punktów charakterystycznych silnie zależy od warunków akwizycji obrazu 

(oświetlenia, własności naczynia, itd.) 

2. Wartość deskryptora zależy w dużej mierze od otoczenia punktu. 

3. Metoda SIFT jest zbyt wolna do detekcji w czasie rzeczywistym na obrazie o wysokiej 

rozdzielczości, zwłaszcza w szybkoklatkowym filmie. Samo znalezienie punktów 

charakterystycznych w obrazie o rozdzielczości 1300x1100 zajmuje ok. 0.5 sekundy. 

4. Jedynym sposobem na pozbycie się z obrazu z kamery stałych części takich jak np. napis na 

butelce, korek itp. jest stosowanie obrazu różnicowego, dla którego opracowaliśmy efektywne 

metody detekcji zanieczyszczeń oparte o analizę przebiegów szumów na obrazach 

różnicowych. 

3 Metoda ekstrakcji i filtracji punktów charakterystycznych 

SimpleBlobDetector 
W ramach prób na obrazie nie różnicowym przeprowadzono test jeszcze jednego detektora: 

SimpleBlobDetector, którego działanie polega na odpowiedniej operacji progowania obrazu w skali 

szarości do binarnego obrazu zawierającego obiekty – tzw. blobs, czyli elementy pierwszego planu (po 

usunięciu tła). Następnie otrzymane obiekty filtruje się przez jeden z parametrów: pole powierzchni, 

okrągłość lub kolor. 

3.1 Analiza pola powierzchni wykrytych obiektów 
Parametry użyte do funkcji: 

params.minDistBetweenBlobs = 1.0;  // minimum 1 piksel pomiędzy bablami 

 params.filterByArea = true;         // filtrowanie przez pole 
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    params.minArea = 3.0;                 // min 3 px2 

    params.maxArea = 60.0;          // max 60 px2 

Efekty nie okazały się wystarczające pomimo prób dopasowania parametrów, co wynika głównie z 

metody pozyskiwania obiektów, ale również faktu, że ich część zlewała się, co uniemożliwiało 

poprawne wyliczenie ich pola (Rys. 3-1). 

 

 

Rys. 3-1 Efekt filtracji przez pole 
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3.2 Filtracja  przez okrągłość 
Zadowalające wyniki otrzymano przy kryteriach domyślnych przy analizie okrągłości. Otrzymano 

wszystkie obiekty w obrazie, ale niestety tylko w przypadku próbek o  wysokim kontraście obrazu i 

przy rozłącznych pęcherzykach (Rys. 3-2). 

 

Rys. 3-2 Efekt słabej filtracji przez okrągłość  

3.3 Filtracja przez kolor 
Parametry użyte przy filtracji przez kolor (kontrast pomiędzy tłem a elementami) to Params.blobcolor 

= 255. Powoduje wyszukiwanie jasnych „blobów” w otoczeniu ciemnych, co idealnie nadaje się do 

pęcherzyków, gdyż mają one w sobie biały jasny refleks, ale tylko gdy pęcherzyk jest na tyle duży, 

aby zmieścić w sobie ten refleks. W przypadku zanieczyszczeń w postaci czarnej i białej kropki nie 

zostaje ona wykryta przy zastosowaniu tej metody. 

Próby zastosowano na trzech obrazach różniących się kontrastem pomiędzy pęcherzykami a tłem 

(Rys. 3-3 - Rys. 3-5). 



19 

 

3.3.1 Próbka 1 

 

Rys. 3-3 Filtrowanie przez kolor – Próbka 1 

Wynik filtrowania przez kolor jest zadowalający, niestety nie nadaje się on do wykrycia 

jednokolorowych ciemnych lub jasnych zanieczyszczeń. 
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3.3.2 Próbka 2 

 

Rys. 3-4 Filtrowanie przez kolor – Próbka 2 

W przypadku dużego zagęszczenia i nieregularności pęcherzyków metoda okazała się w większości 

przypadków nieskuteczna. 
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3.3.3 Próbka 3 

 

Rys. 3-5 Filtrowanie przez kolor – Próbka 3 

W przypadku słabego kontrastu pomiędzy pęcherzykami a tłem nie można otrzymać zadawalających 

wyników. 

3.4 Wnioski 
Jak widać, metoda SimpleBlobDetector jest bardzo zależna od jakości zdjęcia i jego własności, co 

powoduje że nie nadaje się do zastosowania w projekcie. Nie bez znaczenia jest fakt, że nie nadaje się, 

podobnie jak SURF i SIFT, do analizy obrazu różnicowego. 

4 Podsumowujące wnioski co do SURF, SIFT, SimpleBlobDetector 
Wszystkie powyższe metody okazały się niewystarczająco skuteczne, aby mogły być pomyślnie użyte 

w projekcie. 



22 

 

Tym samym z powodu nieskuteczności powyższych trzech metod porzucony jest również dalszy plan 

znalezienia algorytmu służącego do ekstrakcji obiektu z obrazu z okolicy odpowiadającego mu punktu 

charakterystycznego.  

5 Metoda analizy konturów pęcherzyków 

5.1 Zarys metody 
W projekcie wypróbowano (oprócz metod SURF, SIFT i SimpleBlobDetector) inne metody 

analizujące bezpośrednio obraz z kamery (nie różnicowy). Wszystkie metody miały cel jak wyżej: 

ekstrakcję każdego z pęcherzyków z osobna. 

Podejścia, które zostały zrealizowane i efekty podejścia: 

1. Wykrycie krawędzi w obrazie za pomocą Canny Edge Detector  i konturów za pomocą 

cv::findContours 

Użyte funkcje: 

Cv::Canny( src_gray, canny_output, thresh, thresh*3, kernel_size = 3 ); 

Parametr thresh = 70 daje eksperymentalnie najlepsze wyniki dla powyższej funkcji. (wartość 

progowa) 

 

2. Wykrycie krawędzi za pomocą Adaptive Threshold i konturów za pomocą 

cv::findContours 

Na źródłowym obrazie pobranym w skali szarości (Rys. 5-1)  zastosowano oba podejścia i porównano 

efekty w celu znalezienia kombinacji metod dających najczytelniejszy obraz otrzymanych konturów. 

Pierwszym krokiem jest progowanie obrazu oboma metodami, co daje zarys brzegów w postaci 

obrazu binarnego. (Rys. 5-2, Rys. 5-3) 

W kolejnym etapie na obu binarnych obrazach zastosowano funkcję cv::findContours (Rys. 5-4, Rys. 

5-5). 

Kontury wydają się łatwe do dalszej analizy w przypadku pierwszego podejścia używającego filtru  

Canny’go, natomiast w przypadku progowania adaptacyjnego kontury są bardzo „zaśmiecone” przez 

fragmenty innych konturów, a tym samym wystąpią trudności przy dalszej analizie. 

Dlatego też do dalszych etapów obróbki zajęto się jedynie obrazem wynikowym Canny. 
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Rys. 5-1 Obraz źródłowy 
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Rys. 5-2 Kontury otrzymane z algorytmu Canny’ego 
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Rys. 5-3 Kontury otrzymane algorytmem Adaptive Threshold 
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Rys. 5-4 Użycie funkcji findContours na danych otrzymanych przez filtrację Canny’ego 
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Rys. 5-5 Użycie funkcji findContours na danych otrzymanych przez funkcję Adaptive Threshold 

Ze względu na dużo lepszą jakość konturów w przypadku pierwszej metody dalsze kroki były 

przeprowadzane tylko dla metody używającej filtru Canny’ego. 

W następnym kroku odseparowano od siebie kontury. Na Rys. 5-6 widać to jako oddzielne kolory. 

Następnie przeprowadzono dla każdego z konturów operację znalezienia minimalnego prostokąta 

obejmującego w celu znalezienia prostokątów zainteresowania (ROI) do dalszej analizy (Rys. 5-7). 
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Rys. 5-6 Odseparowane kontury 
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Rys. 5-7 Znalezione prostokąty obejmujące każdy z konturów 
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Rys. 5-8 Naniesienie otrzymanych prostokątów zainteresowania na obrazek źródłowy 

5.2 Usprawnienia dotyczące własności hierarchii konturów 
W dalszym rozwoju programu uznano, że ważne jest, aby pozbyć się wielokrotnych wykryć tego 

samego obiektu, np. w sytuacji gdy kontur zawiera się w innym konturze. Uzyskano to za pomocą 

parametru funkcji Canny CV_RETR_CCOMP, która powoduje zapis konturów wraz z opisem 

swoistej hierarchii konturów. Dzięki  temu  w dalszej obróbce i np. wyłuskiwaniu pozbyto się 

większości nieprawidłowych wykryć (podwójnych). Zastosowano dodatkowo wstępną obróbkę 

poprzez konwersję do skali szarości oraz zwiększenie kontrastu, w celu uwypuklenia cech obrazu 

wynikowego. 

Następnie uzyskano kontury za pomocą filtracji Canny’ego i przeanalizowano wynik  poprzez 

parametr hierarchii konturów, wybierając jedynie zewnętrzne kontury. Efekt był zadawalający 

i pozwolił w dużym stopniu odrzucić kontury, które były zawarte już w innych wykrytych (Rys. 5-12). 
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Rys. 5-9 Próbka generująca podwójne kontury 

 

Rys. 5-10 Obraz po konwersji do skali szarości i po zwiększeniu kontrastu 
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Rys. 5-11 Wynik filtracji Canny’ego (wszystkie krawędzie) 

 

Rys. 5-12 Po nowej filtracji konturów otrzymano z nielicznymi wyjątkami tylko zewnętrzne krawędzie 

Porównawczo przeprowadzono jeszcze test dla innej próbki, niestety w tym przypadku skuteczność 

była mniejsza, ze względu na złożoność kształtu wielu pęcherzyków (Rys. 5-13). 
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Rys. 5-13 Po lewej bez analizy hierarchii, po prawej z filtracją zewnętrznych konturów. W tym przypadku 

skuteczność odfiltrowywania jest mniejsza 

5.3 Wnioski 
Otrzymany rezultat jest zadowalający (Rys. 5-8),  ale tylko w przypadku, gdy mamy pewność, że na 

pojemniku nie ma żadnych napisów. W przypadku, gdy na pojemniku znajdzie się jakakolwiek 

anomalia algorytm przestanie być skuteczny. 

W przypadku gdy na obrazie źródłowym znajdują się napisy zostają one uznane za potencjalny obiekt, 

który może być np. zanieczyszczeniem. Rozróżnienie litery od np. nierozpuszczonego leku za pomocą 

metod przedstawionych w niniejszym rozdziale jest w większości przypadków niemożliwe (Rys. 

5-14). 
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Rys. 5-14 Przykład obrazem zawierającym napis 

6 Metody ekstrakcji i analizy pojedynczych pęcherzyków 
Metoda opisana poniżej opiera się na założeniu, że do użytku nie będą dopuszczone naczynia z 

napisami. Do celów algorytmu powstała funkcja rozdzielająca i wyłuskująca z obrazu źródłowego 

poszczególne fragmenty zawierające oddzielne kontury. Funkcja ta może być również stosowna w 

przypadku, gdy prostokąty zawierające kontury otrzymane zostaną na podstawie obrazu różnicowego  

(pierwszy plan z funkcji MOG2). 

6.1 Wyodrębnianie obrazów każdego z obiektów z osobna 
Metody mają na celu wydobycie z dużej ilości obiektów (pęcherzyków, pyłków) każdego obiektu z 

osobna i określenie do jakiej grupy należy. W tym celu zastosowano dwa alternatywne podejścia: 

1. System oparty na analizie kilku współczynników (współczynniki: okrągłości, koloru środka, 

przezroczystości, itp.). Decyzja jest podejmowana na podstawie K-means lub metody 

najbliższego sąsiada. 
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2. Metoda oparta o sieć neuronową. 

Najpierw potrzebny jest system pobierający obrazy pojedynczych pęcherzyków na podstawie 

wykrytych prostokątów zainteresowania. 

Po zastosowaniu w poprzednim obrazie funkcji dających najmniejszy prostokąt obejmujący każdy z 

pęcherzyków zastosowano rozwiązanie pozwalające na ekstrakcję z obrazu źródłowego każdego z 

tych prostokątów z osobna. Wykryte obiekty są w celu wizualizacji ułożone w kolumnach (Rys. 6-1, 

Rys. 6-2, Rys. 6-3, Rys. 6-4). 

 

Rys. 6-1 Próbka 1 - Wyodrębnione pęcherzyki 
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Rys. 6-2 Próbka 1 – białą kropką oznaczono pęcherzyki, które zostały wykryte 

 

Rys. 6-3 Próbka 2 – wyodrębnione pęcherzyki 
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Rys. 6-4 Próbka 2 – proces został przerwany przed końcem, stąd nie wszystkie pęcherzyki zostały przeanalizowane 

6.2 Otrzymanie współczynników do klasyfikacji 

6.2.1 Marker (przekrój) obrazu. 

6.2.1.1 Wpływ obróbki obrazu na jakość przekroju 

 

 

Rys. 6-5 Wyodrębnione obrazy pęcherzyków 
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1. Dla każdego z obrazka wyodrębnionego (Rys. 6-5) normalizujemy go: 

a) Skala szarości (Rys. 6-6) 

b) Poprawienie jakości obrazka – alternatywne metody: 

a. zwiększenie kontrastu (Rys. 6-7, Rys. 6-8) 

b. zwiększenie kontrastu + wyrównanie histogramu (Rys. 6-9)  

c. progowanie (Rys. 6-10) 

2. Następnie dla każdego z osobna obrazu po obróbce: 

a) Rozciągamy go, do ustalonej wartości MARKER_DLUG = 30; 

b) Wybieramy środkowy rząd pikseli i zapisujemy jako marker obrazka. 

Do dalszych analiz wybrano obróbkę obrazu poprzez b) zwiększenie kontrastu i  wyrównanie 

histogramu, gdyż daje ona najlepsze z punktu widzenia dalszych kroków rezultaty. Operacja ta 

zachowuje informację o przekroju, przy okazji wykorzystując dużą rozpiętość od koloru białego do 

czarnego, co zdecydowanie ułatwia opis przekroju wykorzystany w dalszych częściach projektu. 
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Rys. 6-6 Konwersja obrazu źródłowego do skali szarości i rozciągnięcie ich do jednej szerokości w celach 

normalizacyjnych 
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Rys. 6-7 Zwiększenie kontrastu: o współczynniku alfa = 1.15 – po prawej otrzymane przekroje ustawione w kolumnie 

 

Rys. 6-8 Zwiększenie kontrastu: o współczynniku alfa = 1.25 - po prawej otrzymane przekroje ustawione w kolumnie 
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Rys. 6-9 Zwiększenie kontrast  o parametrze alfa = 1.55  wraz ekualizacją histogramu - po prawej otrzymane 

przekroje ustawione w kolumnie 

 

Rys. 6-10 Użycie funkcji progowania adaptacyjnego - po prawej otrzymane przekroje ustawione w kolumnie 

 

6.2.1.2 Wpływ miejsca przekroju na jego jakość 

Przekrój definiowany jest jako wycięcie paska o wysokości 1 piksela na pewnej wysokości licząc od 

góry obrazka (Rys. 6-11). 
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Rys. 6-11 Czym jest przekrój 

Otrzymany przekrój - ślad pęcherzyka jest dość wyróżniający się, ale w ramach dalszych 

eksperymentów spróbowano przesunąć wycinany prążek na wysokość 0.6, 0.7, 0.8 i 0.9 obiektu, aby 

sprawdzić, w którym miejscu zawarte jest najwięcej informacji (Tab. 6-1 Wpływ miejsca przekroju na 

wygląd przeciętnego przekroju) 

Tab. 6-1 Wpływ miejsca przekroju na wygląd przeciętnego przekroju 

H =0.5 H =0.6 H =0.7 H=0.75 H =0.8 H =0.9 

      

Eksperymentalnie sprawdzono, że najwięcej istotnych informacji znajduje się na przecięciu 

pęcherzyka w odległości 0.75 wysokości. 

W celu zobrazowania informacji niesionej przez przekrój uśredniono wycięty prążek otrzymany dla 40 

próbek przy cięciu na wysokości 0,5H i na wysokości 0,75H. W przypadku pierwszym opis takiego 

prążka to -ciemno-jasno-ciemno, natomiast dla 0,75H: jasno-ciemno-jasno-ciemno-jasno. Więcej 

pionowych prążków przy cięciu na tej nowej wysokości będzie mocniej różnicowało współczynniki 

otrzymane dla wycinka, gdyż łatwiej będzie je odróżnić od np. nieregularnego zanieczyszczenia, dla 

którego przeprowadzony byłby ten sam algorytm otrzymania wycinka (Rys. 6-12 Uśredniony wycinek 

dla cięcia: 0.75H, Rys. 6-12, Rys. 6-13). 
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Rys. 6-12 Uśredniony wycinek dla cięcia: 0.75H – więcej informacji zawartych 

 

Rys. 6-13 Uśredniony wycinek dla cięcia: 0.5H 

6.2.2 Współczynniki otrzymane z przekroju 

Do dalszych analiz wybrano obróbkę obrazu poprzez zwiększenie kontrastu i  wyrównanie 

histogramu.  

Ze względu na obraz uśrednionych wycinków (Tab. 6-2 Porównanie złożenia rzeczywistych 

przekrojów i uśrednionego obrazu przekroju powstałego z tych rzeczywistych Tab. 6-2) zakładamy że 

można uprościć ogólny model przekroju bąbelka na wysokości 0,75H w prosty sposób, tak, że jego 

opis słowny to: biały-czarny-biały-czarny-biały (Rys. 6-14)  
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Tab. 6-2 Porównanie złożenia rzeczywistych przekrojów i uśrednionego obrazu przekroju powstałego z tych 

rzeczywistych  

Uśredniony: 

 

Rzeczywiste przekroje: 

 

 

 

Rys. 6-14 Uproszczony schemat wycinka 

Podsumowując, algorytm zdobycia wycinka: 

1. Konwersja do skali szarości obrazka pojedynczego bąbla o szerokości znormalizowanej 

2. Podniesienie kontrastu z mnożnikiem alfa = 1.55 

3. Wyrównanie histogramu  

4. Wycięcie rzędu o wysokości 1px na wysokości 0.75H obiektu) 

Zaproponowane zostały następujące współczynniki opisujące taki uproszczony model: 

1. KLAS.PRZEKR.1. Średni kolor 25% środkowej części przekroju (dla pęcherzyków powinien 

być bliski białemu – normalizacja 0 – 1) 

2. KLAS.PRZEKR.2 Procent koloru bliskiego czarnego (0-50) w przekroju (normalizacja 0 – 1) 

3. KLAS.PRZEKR.3 Dyskretna transformata kosinusowa przeprowadzona na przekroju  
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Kod 6-1 Implementacja KLAS.PRZEKR.1 

 

Kod 6-2 Implementacja KLAS.PRZEKR.2 
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6.2.3 Współczynnik przezroczystości (krycia) 

Współczynnik przezroczystości jest miarą różnicy między kolorem tła a kolorem środka obiektu. Dla 

pęcherzyka ten współczynnik powinien być bliski 0 (po normalizacji) lub bardzo niski. 

1. Wyłączenie czynnika koloru – konwersja do skali szarości (bez zmian kontrastu) (Rys. 6-15) 

 

Rys. 6-15 Obraz pęcherzyka w skali szarości do obliczenia współczynnika przezroczystości (krycia) 

2. Obliczany jest najwyższy (najbliższy bieli) kolor w 4 kątach obrazka (uodpornienie na 

nieprawidłowe wykadrowanie obrazka) 

3. Obliczany jest moduł: |max(kąty) – kolor(środek)|. Wartości  te wahają się od 0 do 255 

4. Cały współczynnik KLAS.PRZEZR.1 jest później normalizowany od 0-1 

Kod 6-3 Implementacja współczynnika krycia 

 

6.2.4 Współczynnik okrągłości 

Wzór na wyliczenie tego współczynnika: 

                 
    

      
,  

Dla idealnego koła: 
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Współczynnik jest znormalizowany do przedziału od 0 do 1. 

Kroki algorytmu: 

1. Konwersja do skali szarości /// cv::cvtColor 

2. Podniesienie kontrastu z mnożnikiem alfa = 1.55 ///cv::convertTo(src_high_contrast, -1, 

1.55, 0); 

3. Wyrównanie histogramu ///cv:: equalizeHist 

4. Użycie detektora Canny na obrazie. /// Cv:: Canny 

5. Wybranie konturu zewnętrznego ( dla obrazka najprościej będzie wziąć maksymalny pod 

względem rozpiętości kontur zawarty w obrazie) ///cv::findContours + korzystanie z 

pewnych własności hierarchii konturów otrzymanych przez findContours (nie zawsze 

skuteczne) 

6. Użycie metody Convex Hull na konturze /// cv::convexHull1 

7. Policzenie długości otrzymanego konturu /// cv:: contourArea 

8. Policzenie pola powierzchni otrzymanego konturu ///cv:: arcLength 

9. Obliczenie współczynnika 

Kod 6-4 Implementacja współczynnika okrągłości 

 
                                                      
1 Convex Hull, czyli powłoka wypukła, to najmniejszy zbiór wypukły zawierający dany zbiór. W przypadku 

użycia tej funkcji na niedokładnie znalezionym konturze, który np. ma przerwy w obramowaniu użycie powłoki 

wypukłej pozwala na naprawienie konturu przed liczeniem dalszym jego pola, obwodu itp. 



48 

 

6.3 Oprogramowanie analizy małych obiektów 
Do celu analizy pojedynczych obiektów wyodrębnionych z obrazu służy klasa SuspectObject. Służy 

ona do przechowywania i obliczania potrzebnych informacji o obiekcie, w tym powyższych 

współczynników. 

Przykładowe wyniki analizy dla 40 obiektów przedstawiono na Rys. 6-16.  

 

Rys. 6-16 Próbka 

Na dole Rys. 6-16 dorysowano sztucznie kilkanaście zanieczyszczeń, w celach porównawczych 

wyników. 

Przy zapisie informacji program pyta (w trybie uczenia), czy obiekt zapisywany jest pęcherzykiem 

powietrza czy nie (wpisujemy  t lub n). Daje to bazę informacji na temat specyfiki pęcherzyków i 

pozostałych obiektów, co pomoże przy przekazaniu informacji do przetworzenia i uczenia przez np. 

sieć neuronową. 

 -1 oznacza , że obiekt nie jest pęcherzykiem, wg osoby oceniającej.  

Tab. 6-3 Otrzymane wyniki współczynników dla danych: Współczynniki są znormalizowane od 0 - 100 

id CzyBąbel Okrag Krycie Przekr1 Przekr2 

0 -1 53 16 100 0 

1 -1 72 68 33 46 

2 -1 3 40 24 60 

3 1 66 20 74 43 

4 -1 75 88 3 93 

5 -1 28 5 16 16 

6 1 81 29 100 40 

7 1 78 32 100 43 

8 1 88 1 65 46 

9 1 79 69 100 43 

10 -1 30 51 92 16 

11 1 90 4 98 33 
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12 -1 73 85 42 63 

13 -1 74 82 0 96 

14 1 71 4 100 23 

15 1 76 16 100 40 

16 1 89 1 77 56 

17 1 88 10 100 30 

18 1 87 5 89 43 

19 1 78 28 60 50 

20 1 82 45 98 36 

21 -1 51 30 66 26 

22 -1 80 32 82 0 

23 1 80 22 79 50 

24 -1 1 41 49 60 

25 1 84 61 100 33 

26 1 81 27 100 30 

27 1 81 19 100 36 

28 -1 87 79 0 80 

29 1 88 8 62 53 

30 -1 77 23 10 100 

31 -1 56 65 59 53 

32 1 76 5 91 46 

33 1 89 5 93 36 

34 1 81 1 100 46 

35 -1 78 67 100 50 

36 1 89 0 97 36 

37 1 88 5 71 43 

38 1 71 56 100 16 

39 1 79 60 100 23 
 

Tab. 6-4 Wybrane tylko obiekty będące pęcherzykami i ich cechy statystyczne 

id CzyBąbel Okrag Krycie Przekr1 Przekr2 

3 1 66 20 74 43 

6 1 81 29 100 40 

7 1 78 32 100 43 

8 1 88 1 65 46 

9 1 79 69 100 43 

11 1 90 4 98 33 

14 1 71 4 100 23 

15 1 76 16 100 40 

16 1 89 1 77 56 

17 1 88 10 100 30 

18 1 87 5 89 43 

19 1 78 28 60 50 

20 1 82 45 98 36 
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23 1 80 22 79 50 

25 1 84 61 100 33 

26 1 81 27 100 30 

27 1 81 19 100 36 

29 1 88 8 62 53 

32 1 76 5 91 46 

33 1 89 5 93 36 

34 1 81 1 100 46 

36 1 89 0 97 36 

37 1 88 5 71 43 

38 1 71 56 100 16 

39 1 79 60 100 23 

      

      

 
średnia 82 21 90 39 

 
wariancja 40 442 184 91 

 

Tab. 6-5 Wybrane tylko obiekty nie będące pęcherzykami i ich cechy statystyczne 

id CzyBąbel Okrag Krycie Przekr1 Przekr2 

0 -1 53 16 100 0 

1 -1 72 68 33 46 

2 -1 3 40 24 60 

4 -1 75 88 3 93 

5 -1 28 5 16 16 

10 -1 30 51 92 16 

12 -1 73 85 42 63 

13 -1 74 82 0 96 

21 -1 51 30 66 26 

22 -1 80 32 82 0 

24 -1 1 41 49 60 

28 -1 87 79 0 80 

30 -1 77 23 10 100 

31 -1 56 65 59 53 

35 -1 78 67 100 50 

średnia: 56 51 45 51 

wariancja: 735 677 1250 1043 
 

W przypadku obiektów nie będących pęcherzykami wariancja współczynników była o wiele większa 

niż w przypadku bąbli, co oznacza, że wybrane i wyliczone współczynniki mogą być wykorzystanie 

do klasyfikacji. 
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7 Testowanie różnych metod klasyfikacji wyodrębnionych obiektów 

7.1 Rodzaje klasyfikatorów użytych do testowania 
 

Do celów projektu opracowano i przetestowano wstępnie działanie pięciu różnych klasyfikatorów: 

1. Metoda maszyny wektorów nośnych SVM – (klasa cv::CvSVM). Ta metoda rozwiązywania 

problemów regresyjnych i klasyfikacyjnych polega na budowaniu nieliniowych granic 

decyzyjnych (oddzielających obszary w przestrzeni cech). Ze względu na właściwości 

przestrzeni cech metoda SVM wykazuje dużą elastyczność przy rozwiązywaniu zadań 

klasyfikacyjnych i regresyjnych o różnej złożoności2. 

2. Multiperceptron  - (klasa cv:: CvANN_MLP). Jest to wielowarstwowy perceptron 

(perceptrony są prostymi formami nieliniowych sieci neuronowych). Metoda uczenia to 

algorytm wstecznej propagacji błędów. 

3. Metoda k-sąsiadów – (klasa cv:: CvKNearest) Jest to metoda, w której zamiast dopasowywać 

model, wyszukujemy podobne obiekty. Podstawą tej metody jest intuicyjne przeświadczenie, 

że podobne obiekty trafią do tej samej klasy. Przewidywania metody k-najbliższych sąsiadów 

wyznaczane są na podstawie k obiektów z próby uczącej, które są najbardziej podobne do 

obiektu, dla którego wyznaczamy wartość zmiennej zależnej. W przypadku zadań 

klasyfikacyjnych wykorzystywane jest głosowanie (voting), a dla problemów regresyjnych 

uśrednianie odpowiedzi dla k obiektów. 

4. Klasyfikator Bayesa -  (Naive Bayes, klasa cv:: CvNormalBayesClassifier). Jest to ogólnie 

przyjęta metoda zaprojektowana dla zadań klasyfikacyjnych. Przyjmujemy, że rozkład cech w 

klasach jest niezależny. Naiwny model Bayesa jest efektywny, łatwy w użyciu i interpretacji. 

Podejście to jest szczególnie odpowiednie przy dużej liczbie cech. W praktyce klasyfikator 

Bayesa często daje dużo trafniejsze przewidywania niż inne, wyrafinowane metody. 

5. Metoda drzewa decyzyjnego – (klasa cv:: CvDTree) - Drzewo decyzyjne jest diagramem 

przepływu o strukturze drzewa, gdzie każdy wierzchołek wewnętrzny oznacza testowanie 

atrybutu, każda krawędź reprezentuje wyjście z testu (wartość lub zbiór wartości atrybutu), a 

każdy liść reprezentuje klasę. W celu sklasyfikowania nieznanego obiektu wartości jego 

atrybutów testowane są zgodnie z informacją zawartą w drzewie decyzyjnym. W procesie 

testowania przechodzimy ścieżkę w drzewie od korzenia do jednego z liści – w ten sposób 

określana jest klasa, do której zostanie zaklasyfikowany obiekt. 

7.2 Wyniki działania na różnych metodach sieci 
Parametry użyte w eksperymentach: 

 Liczba obiektów uczących: 130 

 Testowych: 70 

Obiekty zawarte są w folderze Testy Klasyfikacja w raporcie (200 obrazów z opisem parametrami) 

W dalszym opisie klasyfikatory będą opisywane swoimi ID: 

 0 – współczynnik okrągłości (KLAS.OKRAG.1) 

 1 – współczynnik przezroczystości (krycia) (KLAS.PRZEZR.1) 

 2 – KLAS.PRZEKR.1 

                                                      
2 Źródła opisów metod: http://www.statsoft.pl/dataminer2.html 

http://www.statsoft.pl/dataminer2.html
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 3 – KLAS.PRZEKR.2 

Początkowo badane były tylko po 2 parametry z 4 dostępnych, aby wykryć, które z nich są najbardziej 

obiecujące i dają najlepsze rezultaty przy mniejszej złożoności obliczeniowej (co jest ważne, 

zważywszy na to, że klasyfikacja ma się docelowo odbywać w czasie rzeczywistym). Stopniowo 

rotowano współczynniki i zmieniano liczbę współczynników do 3 i 4. 

Jak pokazuje tabelka najbardziej obiecujące efekty daje połączenie współczynników 1, 2 i 3. 

Metody te powinny być przetestowane na docelowym sprzęcie i oświetleniu. 
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Tab. Wpływ wyboru współczynników na skuteczność klasyfikacji 

Współcz. Train Test Obrazowanie poszczególnych klasyfikatorów: (SVM, MLP, KNN, 

BAYES,DTREE) 

Wyniki dokładności 

0,1 

   

SVM: 94% 

MLP: 93% 

KNN: 94% 

BAYES: 80% 

TREE: 96% 

Średnia: 91% 
 

0,2 

  
 

SVM: 96% 

MLP: 96% 

KNN: 99% 

BAYES: 96% 

TREE: 93% 

Średnia: 96% 
 

0,3 

  
 

SVM: 92% 

MLP: 93% 

KNN: 94% 

BAYES: 93% 

TREE: 95% 

Średnia: 93% 
 

1,2 

 
  

SVM: 94% 

MLP: 99% 

KNN: 99% 

BAYES: 96% 

TREE: 92% 

Średnia: 96% 
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1,3 

   

SVM: 97% 

MLP: 99% 

KNN: 93% 

BAYES: 87% 

TREE: 89% 

Średnia: 93% 
 

2,3 

   

SVM: 97% 

MLP: 99% 

KNN: 97% 

BAYES: 96% 

TREE: 97% 

Średnia: 97% 
 

0,1,2 

 
  

SVM: 96% 

MLP: 97% 

KNN: 100% 

BAYES: 97% 

TREE: 95% 

Średnia: 97% 
 

0,1,3 

   

SVM: 97% 

MLP: 97% 

KNN: 97% 

BAYES: 97% 

TREE: 97% 

Średnia: 97% 
 

1,2,3 

   

SVM: 100% 

MLP: 100% 

KNN: 99% 

BAYES: 96% 

TREE: 100% 

Średnia: 99% 
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1,2,3,4 

  
 

SVM: 97% 

MLP: 100% 

KNN: 99% 

BAYES: 99% 

TREE: 96% 

Średnia: 98% 
 

  

 

 


