
Csapattagok: Bata András, Boros Péter Bálint, Zana Roland, Kovács Dániel 

Csövek belső felületének vizsgálata 
(Ipari képfeldolgozás projekt) 

Projekt leírása: A feladat csövek belső felületének vizsgálata, valamint a sérülések, detektálása, és a 
vágási élek épségének pontosságának ellenőrzése. 

Elméleti megközelítés: 

 A csövek belső felületének vizsgálatához boroszkopikus optikát használunk. Ez az 
optika C-Mount interfésszel rendelkezik, amelyhez ipari kamerát csatlakoztattunk. Azért 
választottuk ezt a fajta optikát, mivel ez egyrészt tartalmaz beépített fényforrást, valamint 
omnidirekcionális, ezért le tudja képezni a cső belsejének egy részletét egyetlen képen, 360 
fokban. Ezen konfigurációval elkészített képeket fogjuk feldolgozni a projekt során. 

Költségterv készítése: 

Eszközök: 

Név Ára [$] 
JAI CB-140 1/2" CCD GigE ColorCamera 1675 

Boroscopic probe PCBP012 3181 
JAI CM-040 1/2" CCD GigE Monochrome 

Camera 875 

Hole Inspection PCHI012 1965 
Matlab 1304 

Táblázatban félkövéren írt eszközöket használjuk 

A jelenlegi kamera helyett elég lenne egy kisebb felbontású, monokróm kamera is, 
mivel a sérülések vizsgálatához felesleges a színes kép. A javaslatunk a CM-040 kamera, 
amellyel ugyan úgy elvégezhetőek a vizsgálatok. Az üregvizsgáló optika nem elegendő ehhez 
a projekthez, mivel nem tartalmaz fényforrást és torzítja a távolabb eső pontokat. 

Algoritmusterv 

 A kamerával elkészített képeket Matlab használatával dolgozzuk fel. Először 
leválasztjuk a kép közepén lévő kört és a szélén lévő hátteret, mivel ezek nem képezik a cső 
belső felületét. A megmaradt rész, a ténylegesen vizsgálandó képrészlet, ezzel dolgozunk 
tovább. A külső háttér leválasztását folyamatos szegmentálással szedjük le, mivel egyszerű 
küszöböléssel nem lenne lehetséges, mert a cső belső felülete is rendelkezik olyan 
intenzitásokkal, amelyek megegyeznek a külső rész intenzitásaival. Mivel a képek sötétek, 
ezért az algoritmusunk közvetkező fázisában hisztogram-kiegyenlítést fogunk elvégezni a 
megmaradt körgyűrűn, vagyis a cső belső felületén. A képen éldetektorral, vagy 
küszöböléssel kiszedjük a kép jellemzőit. Ezután a hibakritériumnak megfelelő képrészleteket 
megjelöljük. A képeket szürkeárnyalatos formában használjuk fel. 

Szakirodalom feldolgozása 

http://www.opto-engineering.com/brochure/PCBP012.pdf 
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http://www.opto-engineering.com/brochure/PCHI012.pdf 
http://www.inf.u-szeged.hu/~kato/teaching/IpariKepfeldolgozas/02-OmniCamera.pdf 
 
 

Megvalósítás 
 
 A projekt megvalósítása több lépésből állt, melyek minősége befolyásolta az 
algoritmus minőségét is. Az első lépés a megfelelő képek elkészítése volt, amihez a korábban 
említett ipari kamerát és boroszkopikus optikát használtuk. A képek készítésénél fontos lett 
volna állvány használata, mellyel pontosabb képeket tudtunk volna készíteni, ennek 
hiányában azonban kézzel oldottuk meg a cső és az optika pozícionálását. Emiatt 
előfordulhatott, hogy a megvilágítás a csőben nem egyenletes, ami rontja a kép minőségét az 
algoritmus szempontjából. 
 A másik fontos tényező a megfelelő tulajdonságokkal rendelkező cső megválasztása 
volt. A képek készítése során azt tapasztaltuk, hogy a világos, matt felszínű csövek 
alkalmasabbak a feladat elvégzésére, mint a sötétebb, vagy fényvisszaverő anyagból készülő 
csövek. Továbbá a cső átmérője is fontos szempont volt, hiszen befolyásolja a megvilágítás 
minőségét. Három csővel kísérleteztünk: egy kartoncsővel, egy fekete gumicsővel és egy 
fehér papírlapból kialakított csővel. 
 

  
Példa az elkészített képekből. Bal oldalt a karton-, jobb oldalt a papírcső látható. 

 
Algoritmus 
 

Az algoritmust Matlab környezetben valósítottuk meg, a beépített matlab függvények 
alkalmazásával. A továbbiakban egy konkrét példán keresztül mutatom be az algoritmus 
egyes lépéseit és működését. 
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Kép beolvasása 
 

Első lépésként beolvastuk a képet a matlab workspace-be, majd szürkeárnyalatossá 
alakítottuk, hogy tovább tudjunk dolgozni vele, ugyanis a matlab képfeldolgozó 
algoritmusainak nagy része szürkeárnyalatos képekkel dolgozik. 
 

 
A beolvasott kép. 

 
Hisztogram kiegyenlítés 
 

A következő lépésben a szürkeárnyalatos képen hisztogram kiegyenlítést végeztünk, 
hogy a sérülések és hibák intenzitása jobban elkülönüljön a környezetétől. 
 

 
A hisztogram kiegyenlített szürkeárnyalatos kép. 
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Körök megkeresése 
 
 Ahhoz, hogy csak az algoritmus számára fontos területet tudjuk vizsgálni (a cső belső 
felületét), a kép közepén, illetve szélén elhelyezkedő kört, illetve körgyűrűt ki kell maszkolni, 
hogy az ne befolyásolja az algoritmus eredményét. Ehhez első lépésként meg kell keresni a 
képen lévő köröket, ezek közül is a belső kört, majd meghatározni ennek középpontját. A 
körök megkeresése Hough transzformáció alkalmazásával történt. 
 

 
A képen megtalálható körök és azok középpontjai. 

 
 
Belső kör középpontjának meghatározása 
 
 Az előző képen látható kék pontok jelölik a képen talált körök középpontjait. Ezeket a 
Hough transzformált kép régiótulajdonságaiból a centroidok meghatározásával kaptuk meg. 
Ezekből a pontokból megkerestük a középső körhöz tartozó középpontot, majd ebből 
kiindulva meghatároztuk a belső kör sugarát. 
 
Irreleváns részek kimaszkolása 
 
 A cél egy olyan maszkoló kép összeállítása volt, amivel beszorozva a szürkeárnyalatos 
képet, olyan képet kapunk eredményül, ahol az intenzitásértékek csak a cső belső felületén 
különböznek nullától. Ehhez először elkészítettünk két bináris képet. Az egyik kép a nagyobb 
kör maszkját ábrázolja, a másik pedig a kisebb, belső kör maszkját. 
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Bal oldalt a nagy kör, jobb oldalt pedig a kis kör maszkja látható. 

 
Ahhoz, hogy ezekből egy körgyűrű maszkot tudjunk készíteni, a bal oldali képet 

negálni kell, majd hozzáadni a jobb oldali képhez. Így kapunk egy fekete körgyűrűt, ami egy 
negálás után a kívánt maszkot eredményezi. (Megjegyzés: Úgy is előállítható ez a maszk, ha a 
bal oldali képből kivonjuk a jobb oldali képet.) 
 

  
Bal oldalt a nagy kör negált maszkja, jobb oldalt az összeadás eredménye. 

 
 

A jobb oldali kép negálásával megkaptuk a körgyűrű maszkját, amit összeszoroztunk a 
szürkeárnyalatos képpel, ezzel az irreleváns részeit a képnek „eltüntettük”, 0 intenzitásúra 
állítottuk és csak a fontos információtartalmú részét (a cső felületét) hagytuk nullától 
különböző intenzitáson. 
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A szürkeárnyalatos kép maszkolás után. 

 
 
Hibák detektálása 
 
 A hibák detektálásához küszöbölést használtunk, mielőtt azonban küszöböltünk volna, 
egy 5x5-ös átlagoló szűrővel simítottuk az előző ábrán látható képet, hogy a szemcsék, illetve 
kis kiterjedésű kiugró intenzitások eltűnjenek róla. Küszöbértéknek az adott kép 
intenzitásátlagának a felét választottuk, így bizonyos szinten adaptívnak mondható az érték 
megválasztása. Küszöbölés után ismét bináris képet kapunk, 0 és 1 intenzitásokkal. 
 

 
A maszkolás utáni szürkeárnyalatos kép, simítás és küszöbölés után. 
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 A fent látható képet kivontuk a maszkolás utáni szürkeárnyalatos kép bináris 
változatából, ahol minden 1 intenzitásnál nagyobb értékű pixel intenzitását 1-nek választottuk. 
Eredményül pedig megkaptuk azt a bináris képet, amely a kettő kép közötti eltéréseket 
tartalmazza. 
 

 
A két kép közötti eltérés, ami a vélt hibákat jeleníti meg. 

 
Hibák jelölése az eredeti képen 
 
 A hibák bejelöléséhez a fent látható különbség kép fehér pixeleit piros színűre 
állítottuk, majd hozzáadtuk az eredetileg beolvasott RBG képhez. Eredményül a bemenetként 
megadott képen pirossal bejelölődnek a küszöbértékeknek megfelelően szegmentált hibák.  

 

 
Végeredmény: az eredeti képen a hibák bejelölve.  
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Felhasználói felület 
 
 Az algoritmus mellé készítettünk egy minimális felhasználói felületet, ahol a 
felhasználó betöltheti az algoritmusnak átadni kívánt képet, illetve interaktívan beállíthat 
különböző paramétereket. Ezek a paraméterek a külső, illetve belső kör sugara, valamint a 
küszöbérték, amiket csúszkán lehet állítani. Alapértelmezésben az algoritmus maga határozza 
meg ezeket a paramétereket. Amennyiben a felhasználó kívánja ezt megtenni, úgy ki kell 
pipálnia a megfelelő paramétereket a csúszkák alatti opcióknál. Az algoritmus a „start” gomb 
megnyomására indul és a futás befejeztével megjeleníti a hibákkal szegmentált képet. 
 

 
A felhasználói felület. 

 
 


