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Streszczenie

Akwizycja obrazów kompostu realizowana na specjalnie do tego przeznaczonym stanowisku pomiarowym jest procesem
skomplikowanym i podatnym na ró¿nego rodzaju zak³ócenia. Wynikaj¹ one nie tylko z natury samego procesu, ale tak¿e z wad
jakimi obarczona jest aparatura pomiarowa. W pracy przeanalizowano g³ówne czynniki determinuj¹ce jakoœæ pozyskiwanych
obrazów kompostu.

AKWIZYCJA CYFROWYCH OBRAZÓW KOMPOSTU
POZYSKIWANYCH W CELU NEURONOWEJ

IDENTYFIKACJI STOPNIA JEGO DOJRZA£OŒCI

Wstêp

Stanowisko badawcze

Parametry istotne

Wykonanie poprawnego technicznie zdjêcia zwi¹zane jest
z ustawieniem kilku kluczowych parametrów. W przypadku fo-
tografii amatorskiej dobierane s¹ one najczêœciej przez
automatykê aparatu, natomiast w przypadku badañ naukowych
podstawowym warunkiem jest zapewnienie powtarzalnoœci
eksperymentu. Wymusza to koniecznoœæ samodzielnego
doboru wielkoœci tych¿e parametrów [3]. W przypadku
akwizycji obrazów kompostu pojawiaj¹ siê tak¿e trudnoœci
zwi¹zane z temperatur¹ i wilgotnoœci¹ pobieranych do akwi-
zycji próbek. Powoduj¹ powstawanie zamglenia w komorze
oraz na soczewce zewnêtrznej obiektywu, a tym samym spadek
ostroœci fotografii. W konsekwencji prowadzi to do przek³amañ
wartoœci cech charakterystycznych obrazów próbek.

W oparciu o doœwiadczenia i wnioski wyci¹gniête z wcze-
œniejszych badañ procesu kompostowania wybrano zmienne
reprezentatywne, takie jak kolor oraz kszta³ty okreœlaj¹ce
strukturê próbki. W miarê dojrzewania materii kompostowanej
odchy³ki barw od wartoœci œredniej s¹ coraz mniejsze, finalnie
zmierzaj¹c od w¹skiego zakresu wartoœci. Podobnie sytuacja
wygl¹da w przypadku okreœlania struktury powierzchni foto-
grafowanej próbki. W pierwszych etapach wyró¿niæ mo¿na
poszczególne frakcje materii organicznej, natomiast w miarê
postêpowania procesu rozk³adu tlenowego ró¿nice s¹ coraz
mniej dostrzegalne. Ostatecznie otrzymuje siê materiê w sta-
dium œwie¿ego kompostu, jednorodn¹ zarówno pod wzglêdem
wielkoœci frakcji jak i barwy [2].

Zgodnie z metodyk¹ badawcz¹ opracowan¹ w Instytucie
In¿ynierii Rolniczej U.P. stanowisko pomiarowe stanowi
skrzynka o rozmiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m z mocowanym od góry
cyfrowym aparatem fotograficznym (rys. 1). Wymiana próbek
materia³u odbywa siê niezale¿nie od ustawienia sprzêtu
fotograficznego dziêki uchylnej przedniej klapie. Oœwietlenie
stanowi¹ lampy zimnokatodowe emituj¹ce œwiat³o bia³e oraz
diody emituj¹ce œwiat³o ultrafioletowe. Przez zastosowanie
odpowiednich prze³¹czników zmiana rodzaju oœwietlenia
dokonywana jest tak¿e bez jakiejkolwiek potrzeby przemie-
szczania aparatury pomiarowej, jak¹ w tym przypadku stanowi
aparat cyfrowy.

Prowadzone w dalszym ci¹gu badania pozwoli³y do tej pory
okreœliæ parametry determinuj¹ce jakoœæ obrazu powstaj¹cego

na matrycy aparatu oraz takie, które w tym przypadku mo¿na
pomin¹æ. W tabeli poni¿ej przedstawiono cztery zmienne
modyfikowalne podczas procesu akwizycji obrazu oraz ich

wp³yw na jakoœæ. Znaki „+”, „ ” oraz „+/ ” oznaczaj¹
odpowiednio znacz¹cy wp³yw, jego brak lub wp³yw tylko
czêœciowy.

W celu poprawnego przeprowadzenia procesu akwizycji
obrazu konieczna jest znajomoœæ warunków œrodowiskowych,
w jakich on zachodzi. Kluczowa okazuje siê znajomoœæ tempe-
ratury barwowej zastosowanego oœwietlenia w celu ustawienia
odpowiedniej kolorystyki [2]. Poni¿ej przedstawiono obraz tej
samej próbki w trzech ró¿nych konfiguracjach ustawienia
balansu bieli. Na rys. 2 wybrana temperatura barwowa ma zbyt
nisk¹ wartoœæ, na rys. 3 jest z kolei zbyt wysoka. Dopiero rys. 4
przedstawia próbkê sfotografowan¹ w sposób prawid³owy.

Kolejnym parametrem wp³ywaj¹cym na przedstawione na
obrazie barwy jest czu³oœæ matrycy ISO (ang.

). Przy zbyt ma³ym
naœwietleniu próbki, w celu uzyskania poprawnej ekspozycji,
nale¿y wyd³u¿yæ czas naœwietlania lub zwiêkszyæ czu³oœæ
sensora. W tym drugim przypadku na obrazie mog¹ powstawaæ
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Rys. 1. Stanowisko pomiarowe

Tab. Wp³yw zmiennych modyfikowalnych na ostroœæ oraz
kolorystykê zdjêcia
Tab. The impact of modifiable variables on the sharpness and
color of photos
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Fig. 1. Measuring position
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piksele, których barwa znacznie odbiega od rzeczywistoœci.
Jest to tak zwany „szum”, którego nale¿y siê wystrzegaæ,
szczególnie gdy metodyka ekstrakcji cech charakterysty-
cznych zak³ada losowe pobieranie próbek koloru. Zauwa¿alny
jest jednoczeœnie spadek ostroœci obrazu g³ównie w momencie
próby usuniêcia zafa³szowanych kolorów. G³ównym natomiast
parametrem decyduj¹cym o ostroœci fotografii jest ustawiona
wartoœæ przys³ony, czyli wielkoœæ wzglêdna otworu, przez
który œwiat³o pada na matrycê œwiat³oczu³¹ [2]. Im ten otwór
jest mniejszy (wiêksza wartoœæ przys³ony) tym wiêksza g³êbia
ostroœci. Oznacza to, ¿e wyraŸne bêdê nie tylko frakcje znajdu-

PROBLEMS OF IMAGE ACQUISITION OBTAINED IN ORDER TO IDENTIFICATION OF

COMPOST MATURITY

Summary

Acquisition of compost images implemented in a specially designed box is a complex process, prone to various disturbances. It
results not only from the nature of the process, but also from the disadvantages of the measurement equipment. This paper examines
the main factors determining the quality of images of compost.

j¹ce siê na pierwszym planie, ale tak¿e te w tle. Bez znaczenia
natomiast pod wzglêdem ostroœci obrazu pozostaje wybrana
temperatura barwowa.

Opisane powy¿ej zmienne to tylko niewielka czêœæ spoœród
wielu ró¿nych parametrów charakteryzuj¹cych proces
akwizycji obrazów. Inn¹ grup¹ zmiennych determinuj¹cych
jakoœæ zdjêcia s¹ atrybuty, jakie posiadaj¹ elementy optyczne
aparatu cyfrowego. W opracowanej metodyce akwizycji
obrazów kompostu odrywaj¹ jednak rolê drugoplanow¹, a ich
optymalizacja nie polepszy znacz¹co ca³ego procesu. Wœród
nich wymieniæ nale¿y wszelkiego rodzaju aberracje optyczne,
takie jak: aberracja chromatyczna, aberracja sferyczna, asty-
gmatyzm oraz dystorsja, a tak¿e wady, takie jak winietowanie
oraz flara. Dwa ostatnie zjawiska w tym przypadku w ogóle
mo¿na pomin¹æ. Winietowanie jest niwelowane przez wstêpn¹
obróbkê obrazu, podobnie zreszt¹ jak dystorsja, z racji tego, ¿e
wystêpuj¹ na obrze¿ach obrazu i s¹ usuwane w momencie
obróbki wstêpnej (kadrowania). Efekt flary z kolei nie
wystêpuje w ogóle, gdy¿ ¿adne promienie œwiat³a nie wpadaj¹
bezpoœrednio ze Ÿród³a do obiektywu. Podobnie jest z aberracj¹
chromatyczn¹, która widoczna jest najczêœciej na granicy
obszarów o wysokim kontraœcie, a takowe na obrazach
kompostu nale¿¹ do rzadkoœci. Globalny spadek ostroœci powo-
dowany jest natomiast przez astygmatyzm oraz aberracjê
sferyczn¹. Zjawiska te spowodowane s¹ niedoskona³oœci¹ sto-
sowanych soczewek i ró¿n¹ prêdkoœci¹ œwiat³a w odmiennych
oœrodkach. Producenci obiektywów dobieraj¹ jednak soczewki
w taki sposób, ¿eby te wady ograniczyæ do minimum, co jest
szczególnie widoczne w konstrukcjach sta³oogniskowych.

Du¿a liczba zmiennych modyfikowalnych podczas
rejestracji obrazów na matrycy œwiat³oczu³ej wymaga
ustawienia aparatu w tryb manualny w celu zapewnienia
powtarzalnoœci eksperymentu. Zastosowanie szarej karty
fotograficznej pozwoli dodatkowo ustawiæ prawid³owo balans
bieli oraz odpowiedni¹ ekspozycjê. Celowym wydaje siê
równie¿ zastosowanie obiektywu ze sta³¹ ogniskow¹, aby
zoptymalizowaæ (zminimalizowaæ) wszelkiego rodzaju
zniekszta³cenia wynikaj¹ce z niedoskona³oœci stosowanej
optyki.

Parametry pomijane

Wnioski
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Rys. 2. Zbyt ch³odna kolorystyka (niska temperatura barwowa)
Fig. 2. Too low color temperature

Rys. 3. Zbyt ciep³a kolorystyka (wysoka temperatura barwowa)
Fig. 3. Too high color temperature

Rys. 4. Odpowiednio dobrany balans bieli
Fig. 4. Properly selected white balance
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