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Abstract 

 Microscopy of materials specimens can provide important quantitative information about 
microstructures. Simple visual observation of images is not adequate to extract the important 
parameters. The goal of image analysis is to reduce the large amount of data represented by the image 
to a few significant quantitative values. On IMR SAS for this purpose image analyser DIPS 5.0. is used 
providing a series of measurements from which the researcher can choose. Image acquisitor TESCAN 
1103 as a complementary equipment to scanning electron microscopes TESLA BS 340 and TESLA BS 
343 is used for direct digital image acqusition. Images from light microscope and TEM can be 
digitalized from CCD camera attached to the microscopes using image analyzer DIPS 5.0. Porosity 
determination in doped BaTiO3 electroceramics and geometrical shape characterization of Al2O3 
particle using digital image processing and analysis are presented. Images were digitized directly from 
scanning electron microscope TESLA BS 340. For geometrical shape characteristics determination of 
powder particles are used projection images in which the outer dimensions are seen. 

 

 

Abstrakt 

       Cieľom obrazovej analýzy je redukovať veľké množstvo údajov reprezentovaných obrázkom na 
niekoľko významných kvantitatívnych hodnôt. Na ÚMV SAV pre tento účel využívame obrazový 
analyzátor DIPS 5.0., ktorý je určený pre náročné digitálne spracovanie obrazov. Pre digitálne 
získavanie obrazov priamo z REM využívame akvizitor obrazu TESCAN 11 03 ako doplnkové 
zariadenie k rastrovacím elektrónovým mikroskopom TESLA BS 340 a TESLA BS 343. 

 

 

1.Úvod 

       Mikroskopia vzoriek materiálov poskytuje dôležité kvantitatívne informácie o mikroštruktúre. 
Tieto informácie sa môžu týkať zloženia materiálu, histórie jeho spracovania, vlastností a prevádzkovej 
spoľahlivosti. Jednoduché vizuálne pozorovanie obrazov nie je dostatočné pre extrakciu dôležitých 
parametrov a môže byť nejasné v dôsledku prirodzenej variability štruktúry a v dôsledku menšej 
skúsenosti pozorovania trojrozmerných štruktúr na dvojrozmerných rezoch. Kvantitatívne informácie 
nemôžme získať z priameho pozorovania mikroštruktúry z fotografie alebo z obrazovky mikroskopu. 
Keďže obrazy mikroštruktúr obsahujú súborné množstvo informácií, pre extrakciu zvolených 
parametrov a prevedenie následných vhodných výpočtov, ktoré vyžadujú matematickú manipuláciu sa 



v súčasnosti využívajú počítače. Kvantitatívna mikroskopia a obrazová analýza zahrňujú sled operácii - 
digitalizáciu obrazu, spracovanie obrazu, extrakciu a reprezentáciu charakteristických parametrov [1,2]. 

 

 

Digitalizácia obrazu 

je nevyhnutným krokom pre všetky techniky obrazového spracovania, nakoľko sa jedná o digitálne 
spracovanie obrazov. To znamená, že pre analýzu obrazu získaného z elektrónového mikroskopu, 
optického mikroskopu, alebo z fotografie je potrebné mať obraz v digitálnom tvare. 

 Až donedávna väčšina počítačových aplikácii v rastrovacej elektrónovej mikroskopii 
znamenala digitalizáciu mikrosnímky zaznamenanej na fotografickej emulzii. Táto digitalizácia sa 
realizovala pomocou rôznych druhov scannerov. Bolo však zrejmé, že výstup z mikroskopu s 
rastrovacím módom môže byť digitalizovaný priamo [3]. Na ÚMV SAV pre tento účel využívame tzv. 
akvizítor obrazu REM - TESCAN 11 03. Jedná sa o doplnkové zariadenie k mikroskopom pracujúcim 
s rastrovacím elektrónovým zväzkom. Tento systém umožňuje akvizíciu a predspracovanie obrazu z 
REM. Špeciálne vyvinutý hardware tohto systému umožňuje riadenie polohy elektrónového zväzku, 
filtráciu a digitalizáciu vstupného videosignálu a jeho ukladanie do počítača. Program WinTIP, ktorým 
je tento akvizítor vybavený umožňuje riadenie rastrovania, načítanie, zobrazenie a ukladanie 
mikroskopického obrazu, ale aj jeho predspracovanie matematickými filtrami a to zmeny kontrastu, 
potlačovanie šumu a zaostrovanie. Pri jeho použití je možné vhodnou rýchlosťou rastrovania a 
dokonalou filtráciou videosignálu dosahovať optimálny pomer signál/šum pri rôznych veľkostiach 
prúdu elektrónového zväzku. Program WinTIP pracuje so štandardným obrazovým formátom BMP, 
pričom obraz je možné uložiť v piatich obrazových rozmeroch. 

       Obrazy získané z optického mikroskopu, prípadne aj z transmisného elektrónového mikroskopu 
načítavame CCD kamerou s digitalizačným zariadením, resp. scannerom z fotodokumentácie 
systémom DIPS. Väčšina digitálnych obrazových operácii predstavuje jednu z dvoch kategórií: 
obrazové spracovanie a obrazovú analýzu. 

 

 

Obrazové spracovanie 

 Ďalším krokom, ktorý nasleduje po digitalizácii obrazu je jeho spracovanie resp. 
predspracovanie. Obrazové spracovanie znamená zmenu obrazu na iný obraz a to s cieľom jeho 
zlepšenia a úpravy a vo väčšine prípadov je nevyhnutným krokom. O predspracovaní obrazu hovoríme 
vtedy, keď je nevyhnutné spracovať obraz, t.j. pripraviť obraz pre následnú analýzu obrazu. 

 V súčasnosti systémy pre digitalizáciu obrazu sú vybavené programami, ktoré umožňujú 
okrem načítania obrazu aj jeho spracovanie. 

 Pre náročné digitálne spracovanie obrazu využívame na našom pracovisku obrazový 
analyzátor DIPS 5.0. (Digital Image Processing System), ktorý ponúka široké spektrum metód pre 
spracovanie obrazov a následnú analýzu obrazu. Program poskytuje viac typov matematických filtrov s 
voliteľne nastaviteľnými parametrami, ktoré poskytujú veľmi veľa možností pre obrazové spracovanie. 
Celkový prehľad matematických filtrov a bližšie podrobnosti o možnostiach spracovania obrazov 
systémom DIPS sú uvedené v [4]. 

 

 

Extrakcia a reprezentácia charakteristických parametrov 

 Po spracovaní obrazu je možné pristúpiť k analýze obrazu, resp. ku extrakcii a reprezentácii 
zvolených parametrov. Analýza obrazu znamená premenu obrazu na údaje. Jednoduché odmeranie 
vzdialenosti, priemerov preložených kružníc a rozmerov pravouhlých štvoruholníkov umožňuje 
program WinTIP. Obrazová analýza systémom DIPS umožňuje určovať počet objektov v obraze a 
analyzovať ich (plochu, dĺžku, hranice, momenty, momentové invarianty, fraktálnu dimenziu a pod.) a 
ukladať výsledky analýz do databázových súborov. 



 Prvý krok pri kvantifikovaní určitých parametrov mikroštruktúry je zaistiť, aby použitý 
mechanizmus kontrastu skutočne zobrazil to, čo užívateľ požaduje. Pri štandardnom zobrazení sú 
prvky obrazu zobrazené odtieňami sivej farby. Zobrazenie obrazu využitím pseudofarieb slúži na 
vyznačenie objektov v obraze, odlíšenie alebo zvýraznenie častí obrazu. Ak dve fázy v obraze majú 
rovnakú úroveň sivej farby, rozlíšiteľnosť medzi nimi nie je možná. Z toho vyplýva dôležitosť 
fázového kontrastu v obraze vzorky pri detekcii určitých charakteristík. 

 

 

2. Experimantálny materiál a metódy 

 Pre názornosť využitia obrazovej analýzy v experimentálnej ukážke boli zvolené dva typy 
vzoriek. V prvom prípade bola vybratá dopovaná elektrokeramika na báze BaTiO3. V druhom prípade 
bola vybratá vzorka Al2O3 v práškovom stave. Vzorka BaTiO3 bola pripravená z práškových 
prekurzorov práškovou technológiou prípravy s výsledným tvarom tabletky. Práškové častice Al2O3 
boli nanesené na vodivú medenú pásku, pričom takto pripravený preparát bol pokovený vrstvou zlata 
pre zabezpečenie elektrickej vodivosti. Použitie práškovej častice Al2O3 bolo zvolené z metodického 
dôvodu - možnosti získania separátnych častíc v obraze. 

 Obrazy obidvoch vzoriek boli získané z rastovacieho elektrónového mikroskopu TESLA BS 
340. Pre digitalizáciu obrazov bol použitý systém TESCAN TS 11 03, ktorý je doplnkovým zariadením 
elektrónového mikroskopu. Pre spracovanie obrazu a obrazovú analýzu bol využitý obrazový 
analyzátor DIPS 5.0. 

 

 

3. Výsledky a diskusia 

       Mikroštruktúra dopovanej BaTiO3 elektrokeramiky je zobrazená na obr.1. Základnou štruktúrnou 
analýzou elektokeramických materiálov je vyhodnotenie pórovitosti a rozmeru zrna. Výsledné 
elektrofyzikálne vlastnosti sú závislé predovšetkým od týchto mikroštruktúrnych charakteristík. 
Cieľom obrazovej analýzy v tomto experimente bolo na zvolenej vzorke určiť plošný podiel pórov a 
ich veľkostnú distribúciu. Keďže póry v dôsledku veľkej hĺbky ostrosti elektrónového mikroskopu sa 
vyznačovali veľkými rozdielmi odtieňov sivej farby, bolo nevyhnutné obraz mikroštruktúry pred 
samotnou analýzou spracovať. V takto spracovanom obraze boli póry definované v režime 
pseudofarieb jednou pseudofarbou - obr.2 (v čiernobielej tlači je táto farba znázornená čiernou). 
Výsledkom analýzy počtu objektov, t.j. pórov je obr.3, ktorý poskytuje údaj o percentuálnom podiele 
plochy pripadajúcej na póry vzhľadom k celkovej ploche obrazu. Histogram početnosti objektov v 
závislosti od plochy objektu podáva obraz o veľkostnej distribúcii objektov. Tento histogram je 
rozdelený do 128 tried podľa veľkosti plochy objektu. Z histogramu vidieť, že v obraze je veľmi veľa 
malých pórov o veľkosti niekoľkých pixelov. Pre meranie objektov v absolútnych jednotkách je 
potrebné určiť a zadať veľkosť strany jedného pixelu. 

 

 

 

 
     Fig.1 Microstructure of doped BaTiO3 electroceramics              Fig.2 Image processing for porosity determination 

 

 

 Morfologické charakteristiky práškových častíc majú veľký význam v oblastiach ich priameho 
použitia ako pigmety, priame práškové prísady a pod. a významne v oblastiach, kde práškové častice sú 
východiskovým materiálom pre ďalšie technologické procesy. V oblasti práškovej metalurgie 
ovplyvňujú procesy homogenizácie, lisovania, spekania a tým aj vlastnosti finálnych materiálov. Malé 
zmeny vo veľkostnej distribúcii a tvare častíc môžu podstatne ovplyvniť ich vlastnosti. 



 Morfológia práškových častíc Al2O3 je pri prehľadovom zväčšení dokumentovaná na obr.4. 
Obr.5 ukazuje morfológiu zvolenej častice Al2O3 pri väčšom zväčšení. Cieľom obrazovej analýzy bolo 
analyzovať geometrický tvar objektu, t.j. častice. Pri stanovení geometrického tvaru častice sme 
vychádzali z priemetu častice do roviny, pričom veľká hĺbka ostrosti elektrónového mikroskopu 
poskytuje obraz s veľkou priestorovou ostrosťou. 

 

 

 

 
Fig.3 Analysis of objects count, i.e. pores count 

 

 

 

 
        Fig.4 Morphology of Al2O3 powder particles                Fig.5 Morphology of selected Al2O3 particle 

 

 

 Pred samotnou analýzou bol obraz spracovaný. K definícii objektu (častice) pomocou 
pseudofarby bol obr.5 najprv spracovaný nelineárnym filtrom typu gradient, ktorý detekoval hranice 
častice (obr.6). Tento filter neskresľuje hranice objektov, čo je veľmi dôležité pri analýze 
geometrického tvaru objektu. Po detekcii hraníc bola použitá procedúra, pri ktorej došlo k vyplneniu 
celej častice jednou úrovňou farby. Výsledný obraz určený pre analýzu geometrického tvaru častice je 
zobrazený na obr.7. Výsledkom analýzy geometrického tvaru objektu (častice Al2O3) je tab.1. 
Tabuľka obsahuje geometrické charakteristiky objektu ako sú: plocha, ťažisko, momenty,... 

 

 

 Ako vidieť z tabuľky, takáto analýza poskytuje sériu výsledkov štandardných meraní a závisí 
od riešiteľa ktoré parametre bude sledovať. Výsledky analýz množiny objektov je možné ukladať do 
databázových súborov. Z hľadiska charakterizácie práškových častíc vzhľadom k ich následnému 
využitiu v procese práškovej technológie výstižnou charakteristikou ich tvaru je extenzia EX, ktorá 
charakterizuje "kompaktnosť" objektu. Extenziu rovnú 0 má objekt v tvare kružnice. Čím sa objekt 
viac líši od kružnice, tým je jeho extenzia vyššia. Tvarový faktor SF naopak je rovný 1 pre kružnicu a 
blíži sa 0 pri tvare objektu blížiacemu sa úsečke. 

 

 
                                          Tab.1 Geometrical shape characteristics of Al2O3 particle 

 

 

 

 

 Hlavným problémom pri aplikácii obrazového spracovania a pri analýzach práškových častíc 
je individuálna selekcia objektov. Veľmi často je nemožné sa vyhnúť dotyku alebo čiastočnému 
prekrytiu práškových častíc v obraze. Tento problém je kritický hlavne pri veľmi jemných a 
nevodivých časticiach (keramické materiály) v dôsledku elektrostatickej interakcie [5]. 

 

 



4. Záver 

 Obrazová analýza umožňuje kvantifikovať mikroštruktúru meraním celého poľa obrazu alebo 
meraním charakteristík jednotlivých zvolených objektov. 

 V prípade správneho nastavenia mechanizmu kontrastu a úrovne sivej farby jednotlivé 
štruktúrne zložky, t.j. objekty sú navzájom od seba odlíšené a obrazová analýza nie je problematická. 
Vtedy počítač jednoducho počíta všetky pixely, ktoré patria do určitého rozsahu intenzít. Moderné 
obrazové analyzátory realizujú tieto výpočty okamžite. Náročnejšou operáciou pre operátora býva 
obrazové spracovanie, ktoré je zväčša nevyhnutné pre prípravu obrazu pre obrazovú analýzu a zahŕňa 
všetky operácie od zmeny kontrastu až po rekonštrukciu hraníc objektov. 

 Výhodou spojenia rastrovacieho elektrónového mikroskopu s akvizitorom obrazu TESCAN 
1103 je priama digitalizácia obrazu s vysokou rozlíšiteľnosťou a veľkou hĺbkou ostrosti. Rastrovací 
elektrónový mikroskop umožňuje zviditeľniť topografické detaily, morfológiu fáz a sledovanie 
výškovo členitých vzoriek. V niektorých prípadoch je vhodnejšie zvoliť pre analýzu obrazu 
mikroštruktúry optický mikroskop, ktorý v dôsledku ohraničenej hĺbkovej ostrosti poskytuje 
jednoduchší obraz hlavne pri určovaní plošného podielu určitej štruktúrnej zložky. 
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