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STANOWISKO NAUKOWO-BADAWCZE
WSPOMAGAJ¥CE AKWIZYCJÊ DANYCH
EMPIRYCZNYCH WYSTÊPUJ¥CYCH W POSTACI
OBRAZÓW CYFROWYCH
Streszczenie
Stanowisko naukowo-badawcze to zautomatyzowana komora bezcieniowa wspomagaj¹ca akwizycjê danych dyskretnych.
Akwizycja obrazu jest pierwszym etapem przetwarzania danych w postaci obiektów graficznych polegaj¹cym na przygotowaniu
do dalszej obróbki czy interpretacji.
S³owa kluczowe: analiza obrazu, akwizycja obiektów graficznych, równomiernoœæ oœwietlenia, komora bezcieniowa, natê¿enie
oœwietlenia
Wprowadzenie
W celu wykonania technicznie dobrego zdjêcia fotograf,
amator czy profesjonalista, dokonuje w³aœciwej ekspozycji
obrazu z wykorzystaniem aparatu fotograficznego. Ka¿dy fotografuj¹cy wybiera odpowiedni¹ przys³onê i czas naœwietlania,
które zale¿¹ bezpoœrednio od parametru czu³oœci ISO. Wiele
aparatów analogowych oraz cyfrowych jest w du¿ym stopniu
zautomatyzowanych, co u³atwia fotografowanie [1].
W badaniach naukowych z wykorzystaniem metodyki
opartej na analizie obrazu liczy siê dok³adnoœæ i powtarzalnoœæ
wykonanych obiektów graficznych. W tym celu dobiera siê
prawid³owo parametry ekspozycji, aby uzyskaæ najlepszy wymagany efekt w postaci obrazu cyfrowego [2]. Przeprowadzenie poprawnego procesu akwizycji danych dyskretnych
wymaga równie¿ znajomoœci warunków œrodowiskowych,
w jakich on zachodzi, aby unikn¹æ b³êdu jakoœci zrobionego
zdjêcia [3].
W oparciu o doœwiadczenia i wnioski z badañ zostan¹
wybrane odpowiednie cechy reprezentatywne, które okreœl¹
strukturê próbki.

Innowacj¹ tej komory bezcieniowej jest automatyzacja
wykonania du¿ej liczby obiektów graficznych z wykorzystaniem modu³u steruj¹cego. Silnik modu³u steruj¹cego mo¿e
pracowaæ w trzech trybach: synchronicznym, asynchronicznym oraz cyklicznym. W celu zapewnienia powtarzalnoœci
wykonywanych zdjêæ zastosowano tryb cykliczny pracy
silnika. Talerz obrotowy umocowany wewn¹trz komory jest
obracany za pomoc¹ silnika krokowego [5]. Liczba obrotów na
cykl w tym przypadku wynosi 50, tzn. silnik wykona obrót o 90
stopni.

Stanowisko naukowo-badawcze
Zgodnie z metodyk¹ badawcz¹ opart¹ o analizê obrazu
wykonano stanowisko naukowo-badawcze wspomagaj¹ce
akwizycjê danych empirycznych wystêpuj¹cych w postaci
bitmapy. Stanowisko pomiarowe stanowi komora bezcieniowa, tj. skrzynia o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m oraz aparatura, tj.
aparat fotograficzny mocowany z lewej strony komory, namiot
bezcieniowy umieszczony wewn¹trz komory oraz modu³ steruj¹cy (sterownik modu³u pod³¹czony do silnika krokowego
umieszczonego na spodzie komory).
ród³o œwiat³a w komorze stanowi¹ taœmy LED 3528SMD
w kolorze bia³ym zimnym oraz temperaturze barwowej 5000 K
[4]. Temperatura barwowa diod odnosi siê do widocznoœci
barwy œwiat³a emitowanego. W pomieszczeniach z du¿ym
udzia³em œwiat³a dziennego stosuje siê Ÿród³o œwiat³a o temp.
barwowej od 4000 do 6500 K. W przypadku, gdy nie ma
znacz¹cego udzia³u œwiat³a dziennego zakres ten rozszerza siê
od 300 do 6500 K. Liczba diod na 1 metrze wynosi 60, a w komorze w sumie wystêpuje 729 diod.
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Rys. 1. Namiot bezcieniowy w akwizycji obrazu
Fig. 1. The tent of shadow-free in image acquisition

Rys. 2. Sterownik modu³u steruj¹cego
Fig. 2. The controller of control unit
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Dodatkowo mo¿na kontrolowaæ prêdkoœæ obrotu silnika w
skali 1-10. W badaniach na danych empirycznych wystarczy
optymalnie ustawiæ prêdkoœæ 3.
Dla potrzeb badañ wykonano tak¿e pomiar natê¿enia
œwiat³a widzialnego w komorze przy u¿yciu luksomierza CFM
DT-1308. Wstêpne wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli 1.
Zgodnie z norm¹ równomiernoœæ oœwietlenia (d) na danej
p³aszczyŸnie wyznacza iloraz najmniejszej zmierzonej
wartoœci natê¿enia oœwietlenia (Emin = 1462 lx) do œredniej
wartoœci natê¿enia oœwietlenia (Eœr = 2052 lx) dla pomieszcze3
nia 0,5 m :
d = Emin/Eœr [4].
Rys. 3. Aparatura do akwizycji obrazu
Fig. 3. The equipment for image acquisition

Kryterium oceny rozk³adu luminacji we wnêtrzu zale¿y od
przeznaczenia i rodzaju danego pomieszczenia. Ponadto w pomieszczeniach roboczych wymaga siê mo¿liwie równomiernej
luminacji otoczenia. Zaleca siê, aby luminancja bezpoœredniego otoczenia przedmiotu pracy wzrokowej by³a mniejsza od
luminancji samego przedmiotu, lecz nie mniejsza ni¿ 1/3 tej
wartoœci [6]. W efekcie ustalona minimalna wartoœæ oœwietlenia w polu zadania powinna wynosiæ ³0,7, a w polu bezpoœredniego otoczenia powinna wynosiæ ³0,5. Rozk³ad luminacji
w komorze wynosi 0,71 i spe³nia oczekiwane wymagania
równomiernoœci œwiat³a padaj¹cego na produkt w pomieszczeniu laboratoryjnym [7].
Podsumowanie

Rys. 4. Elementy stanowiska do akwizycji obrazu
Fig. 4. Elements of research station for image acquisition
Tab. 1. Œwiat³o widzialne w komorze bezcieniowej
Tab. 1. The visible light in shadow-free chamber

Przygotowanie prawid³owo oœwietlonego stanowiska
naukowo-badawczego do analizy obrazu pozwala uzyskaæ
niezmiernie dobry efekt wykonania zdjêæ bez zbêdnych cieni
[8]. Zastosowanie namiotu z tworzywa sztucznego oraz oœwietlenia LED wewn¹trz komory pozwala osi¹gn¹æ zamierzony
cel, tj. dok³adnoœæ równomiernego oœwietlenia produktu. Z kolei do³¹czenie modu³u steruj¹cego pozwala profesjonalnie
przyspieszyæ proces wykonania nawet kilku tysiêcy zdjêæ [9].
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Rys. 5. Skala stopnia natê¿enia oœwietlenia [lx]
Fig. 5. Scale of the illuminance level [lx]
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THE RESEARCH STATION SUPPORTING EMPIRICAL DATA ACQUISITION WHICH IS
PRESENT IN DIGITAL IMAGES
Summary
The research station this is an automated shadow-free chamber which supports an acquisition of discrete data. Image acquisition is
the first step of data processing in the form of graphical objects which consists in preparation in the next processing or
interpretation.
Key words: image analysis, acquisition of graphic objects, lighting uniformity, shadow-free chamber, illuminance
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