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MO¯LIWOCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU WIZYJNEGO
MICROSCAN DO POMIARÓW WIELKOCI GEOMETRYCZNYCH
POSSIBILITY OF APPLICATION OF VISUAL SYSTEM
MICROSCAN FOR GEOMETRICAL DIMENSIONS MEASUREMENT
W pracy przedstawiono mo¿liwoci realizacji pomiarów wielkoci geometrycznych przy wykorzystaniu systemu wizyjnego "MicroScan". Zaproponowano równie¿ kilka mo¿liwoci jego zastosowania.
This paper presented possibility to realization of geometrical dimensions measurement with application of system
"MicroScan". There are propose some possibility of application.

1. Wstêp
Coraz czêciej do pomiarów wielkoci geometrycznych s¹ stosowane metody cyfrowej analizy obrazu [1, 2, 6, 7]. Znane dotychczas
metody optyczne takie jak mikroskopy pomiarowe oraz projektory
s³u¿¹ do pomiaru wymiarów w uk³adzie wspó³rzêdnych prostok¹tnym lub biegunowym. W urz¹dzeniach tych obserwowany obraz
mierzonego elementu w powiêkszeniu jest widziany w okularze na
tle g³owicy goniometrycznej, która umo¿liwia lokalizacjê wybranych
punktów pomiarowych. Coraz czêciej mikroskopy wyposa¿ane s¹
w urz¹dzenia u³atwiaj¹ce nastawianie optyczne, automatyczne wykrywanie krawêdzi, czy te¿ systemy analizy obrazu [4]. Cyfrowe przetwarzanie pozwala na przes³anie sygna³u o wartoci wskazanej do
komputera. Zastosowanie techniki wizyjnej, w której powiêkszony
obraz jest poddawany analizie cyfrowej w komputerze stwarza równie¿ mo¿liwoci zapisywania i archiwizowania danych pomiarowych
co ma bardzo du¿e znaczenie w systemach jakoci i nadzorowania
pomiarów.

2. Mo¿liwoæ wykorzystania systemu wizyjnego

2.1. Realizacja pomiaru wielkoci geometrycznych w systemie
MicroScan
System wizyjny MicroScan oprócz szeregu mo¿liwoci dzia³añ arytmetycznych na obrazach, filtracji obrazów, tworzenia ich histogramów, zapewnia równie¿ mo¿liwoæ dokonywania pomiarów
wielkoci geometrycznych, przy wykorzystaniu nastêpuj¹cych modu³ów:
°
°
°
°
°

przebieg zmian jasnoci;
pomiar d³ugoci wybranego odcinka;
pomiar pola powierzchni obrysowanego konturu;
pomiar k¹ta pomiêdzy dwoma wybranymi odcinkami;
dzia³ania na obrazach binarnych.

a) Przy wykorzystaniu modu³u do badania przebiegu zmian jasnoci
interesuj¹c¹ nas odleg³oci liniowe mo¿na odczytaæ z wykresu
zmian jasnoci na oznaczonym odcinku (rys.2), analizuj¹c kolejno zmiany intensywnoci sk³adowych koloru w funkcji po³o¿enia. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku analizy
obiektów o s³abym zarysie krawêdzi.

Jednym z przyk³adów wykorzystania systemu wizyjnego jest prezentowany w pracy [3] tor pomiarowy, którego konstrukcja daje szerokie mo¿liwoci zastosowania. Tor ten sk³ada siê z mikroskopu
SMZ-2T, kamery Panasonic CCD i programu MicroScan do komputerowej analizy obrazu. Schemat toru pomiarowego przedstawiono na rys.1.
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Rys. 2. Wykres zmian jasnoci (intensywnoci sk³adowych kolorów)
na oznaczonym odcinku

Rys.1. Schemat toru pomiarowego
W mikroskopie powstaje powiêkszony obraz, który przy u¿yciu
kamery jest przesy³any do komputera, gdzie mo¿liwe jest dokonanie
obróbki cyfrowej. Uk³ad pomiarowy daje mo¿liwoci obserwacji
obiektów w zakresie powiêkszeñ 11,25 ÷ 315 razy.
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b) Pomiar d³ugoci odcinka odbywa siê poprzez wskazanie punktu
pocz¹tku i koñca odcinka pomiarowego (rys.3).
W pracy [5] przedstawiono analizê b³êdów, którymi obarczone
s¹ wyniki pomiarów t¹ metod¹ w prezentowanym torze pomiarowym.
Niepewnoæ pomiarów [8, 10] w tej metodzie w obszarze przeprowadzonych prób zawiera siê w granicach ±0,004 mm do ±0,008 mm,
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e) Modu³ dzia³añ na obrazach binarnych pozwala na pomiar ich podstawowych parametrów geometrycznych. Udostêpnia równie¿
zestaw funkcji do selekcjonowania, dorysowywania i zmiany morfologii obiektów. Obraz binarny towarzysz¹cy bie¿¹cemu powstaje
w wyniku progowania, lub zostaje wykreowany w samym edytorze obiektów.
Pomiar obejmuje nastêpuj¹ce cechy geometryczne obiektów (rys.6):
area: pole powierzchni obiektu,
perim: d³ugoæ obwodu (konturu),
avr_d: rednia rednica obiektu tzn. rednica ko³a o polu powierzchni
równym danemu,
max_d: maksymalna rednica obiektu. Okrela najd³u¿szy lad tego
obiektu otrzymany z rzutów równoleg³ych dla wszystkich mo¿liwych
kierunków p³aszczyzny,
ctr_x, ctr_y: wspó³rzêdne rodka geometrycznego obiektu,
frt_x,frt_y: rednice fereta. S¹ to rozpiêtoci rzutów prostok¹tnych na kierunek poziomy i pionowy.

Rys. 3. Pomiar d³ugoci odcinka
co przy b³êdzie wzglêdnym nie przekraczaj¹cym 2% daje podstawy
do kwalifikacji toru jako przydatnego do pomiaru wymiarów liniowych.
c) Pomiar pola powierzchni obrysowanego konturem wykorzystywany jest szczególnie w przypadku obszarów o ma³ym gradiencie
barw w stosunku do t³a, czyli tam gdzie zawodz¹ metody przekszta³cania obrazu w obraz binarny (rys.4).

Rys. 6. Pomiar wielkoci geometrycznych z wykorzystaniem funkcji
identyfikacji

Rys. 4. Pomiar pola powierzchni obrysowanego konturem

System MicroScan zaopatrzony jest równie¿ w modu³ umo¿liwiaj¹cy wyznaczanie wartoci redniej i wywietlanie histogramu
danych pomiarowych zapisanych w plikach tworzonych w czasie
pomiarów (rys.7).

d) Pomiar k¹ta w systemie MicroScan sprowadza siê do wskazania dwóch prostych tworz¹cych k¹t jak pokazano na rys.5.

Rys. 5. Pomiar wartoci k¹ta

Rys. 7. Dialog zawieraj¹cy histogram danych pomiarowych z pliku
.dat w skali logarytmicznej [9]
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3. Podsumowanie
Systemy wizyjne s¹ coraz czêciej narzêdziem s³u¿¹cym identyfikacji oraz pomiarom obiektów. Nie zawsze s¹ to jednak narzêdzia
uniwersalne i niejednokrotnie chc¹c je wykorzystaæ do okrelonych
prac nale¿y je odpowiednio do tego adaptowaæ. Z³o¿ona budowa systemów czêsto sprawia, ¿e pojawiaj¹ siê problemy dotycz¹ce w³aciwego doboru narzêdzi, którymi chcemy siê pos³ugiwaæ. Zaprezentowany system MicroScan tworzony by³ dla szerokiego grona
odbiorców, nie tylko z dziedziny techniki. Wkomponowanie systemu w odpowiednio zbudowany tor pomiarowy daje mo¿liwoæ wykorzystania jego mo¿liwoci.

Zaprezentowany tor pomiarowy szczególnie nadaje siê do pomiaru elementów o ma³ych wymiarach (do 20 mm) i z³o¿onych kszta³tach, czyli tam gdzie tradycyjne techniki pomiarowe okazuj¹ siê ma³o
skuteczne. Przy wykorzystaniu tego toru mo¿na m.in. analizowaæ stopieñ zu¿ycia narzêdzi czy te¿ dokonywaæ pomiaru elementów o wymiarach nie przekraczaj¹cych 0,03 mm. Szczególnie interesuj¹ca jest
mo¿liwoæ pracy systemu z wykorzystaniem obrazów binarnych, co
znacznie poszerza mo¿liwoci jego zastosowania.
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