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STATISTICKÁ ANALÝZA OBRAZU V KONTROLE JAKOSTI

Předložená disertační práce je zaměřena na postupy statistické analýzy obrazu
v kontrole jakosti a to především na postupy vhodné pro detekci defektů vyskytu-
jících se v plošných textiliích, konkrétně ve tkaninách.

Důležitou součástí kontroly kvality v textilním průmyslu je vizuální kontrola ploš-
ných textilií. Jejím účelem je dosažení maximální kvality textilních výrobků z pohledu
vizuálních vad a odchylek, u tkanin také dané změnou periodické struktury. Monitoro-
vání kvality se dotýká hlavně finální fáze výroby, která vyžaduje objektivní, spolehlivé,
časově a finančně efektivní vyhodnocení. V současné době se vady detekují především
subjektivní vizuální kontrolou plošných textilií prováděnou vyškoleným hodnotitelem,
což je práce časově náročná a vyžaduje permanentní pozornost kontrolora. Takovéto
zjišťování vad, kdy některé vady mají velikost jen pár milimetrů na velmi rozsáhlé
inspekční ploše, poskytuje maximální přesnost něco kolem 70%. I toto je jedním z dů-
vodů, proč má textilní průmysl zájem na nahrazení současných subjektivních postupů
vhodným automatizovaným řešením.

Výzkum v oblasti automatické inspekce plošných textilií existuje poměrně dlouhou
dobu. Vývoj nových algoritmů pro rozpoznávání textilních vzorů nezávislých na pozici,
velkosti, světlosti a orientaci je cílem mnoha výzkumných týmů. Nicméně v oblasti roz-
poznávacích automatických systémů je stále prostor pro vývoj a zdokonalování těchto
systémů.

Rychlý rozvoj digitální techniky a počítačových technologií v posledních letech
umožnil zpracování digitálních obrazových dat. Obrazová analýza má v oblasti monito-
rování kvality velmi důležité místo, protože poskytuje informaci o geometrii, povrchu,
defektech, o úpravách povrchu výrobku a jiných charakteristikách. Obrazová analýza
pro monitorování kvality materiálů je moderní, multidisciplinární disciplínou založe-
nou na matematické statistice, geometrické pravděpodobnosti, výpočetní a záznamové
technice.

Z tohoto pohledu se domnívám, že předložená disertační práce je vysoce aktuální a
zajímavá z teoretického i aplikačního hlediska.

Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola podává přehled o obraze, základ-
ních texturních charakteristikách popisujících obraz, transformacích obrazu a vzdá-
lenostech mezi obrazy. Charakteristiky získané z obrazu jsou v mnohém závislé od
světelných podmínek a způsobu pořizování obrazu. Proto je třeba tento vliv eliminovat
předzpracováním obrazu, kterému se věnuje druhá kapitola se zaměřením na odstra-
nění šumu z obrazu pomocí simulačních metod Markov Chain Monte Carlo (MCMC).
Teorie o Markovových řetězcích je uvedena v kapitole třetí. Další kapitola je zaměřena
na klasifikaci obrazu pomocí klasifikačních stromů.

Příklad použití uvedených metod pro detekci defektů ve tkaninách je uveden v páté
kapitole. Vzhledem k velkému množství různých typů defektů a získání jejich obrazové
databáze je problematické pro detekci použít klasifikátor, který je učen s dohledem.
Autor proto navrhuje získat obraz tkaniny bez porušení, obraz tkaniny detailně po-
psat a následně v ploše obrazu hledat oblasti, které se od neporušené části výrazně



liší. Vzhledem k periodické povaze tkaniny pro popis využívá mezery mezi nitěmi -
základní body. K tomuto účelu je využitá DFT a základní body jsou nalezené jako
středy oblastí, které mají intenzitu nižší než zvolený práh. Myšlenka detekce defektů je
pak založena na procházení základních bodů obrazu tkaniny a porovnávaní jejich okolí
s průměrným obrazem, který je získán z neporušené části na základě Frobéniovy vzdá-
lenosti. Výsledek algoritmu je uveden na příkladě obrazu tkaniny se zatkaným cizím
předmětem. Ukazuje se, že navrhovaný algoritmus dobře detekuje místo defektu.

V poslední části práce je uveden návod pro používání navrženého programu pro
předzpracování obrazu. Aplikace obsahuje operace, které provádí základní úpravy ob-
razu např. změnu velikosti, konverze typů obrazu, segmentace prahováním, přidání
náhodného šumu atd. Nástroje pro odstranění šumu slouží k ověření navrhovaných
metod z druhé kapitoly.

Po formální stránce je disertační práce napsaná přehledně, práce je logicky členěna.
Je zpracovaná zajímavá a aktuální tématika, navržené metody jsou testované a vyhod-
nocené na reálných vzorcích. Algoritmy detekce uvedené v předložené práci můžou být
využity pro systémy automatické kontroly kvality plošných textilií a rozšiřují možnosti
uplatnění pro široké spektrum materiálů. Přínosem disertanta je také řada vlastních
programů, které jsou na přiloženém CD.

Poznámky a dotazy:

1. Tkanina je plošná textile složená převážně ze dvou kolmých soustav nití vzájemně
provázaných. Autor v textu nesprávně uvádí termín vlákna, vhodnější by bylo
hovořit o přízích nebo nitích.

2. Je trochu škoda, že autor v práci nedemonstroval výsledky algoritmu detekce
i na ostatních typech vad uvedených na obr. 5.2. (pozn. obrazy běžných defektů
tkanin jsou pootočené o 90∘, což ale nemá vliv na funkčnost algoritmu).

3. Uvedené obrazy jsou jednobarevné tkaniny v plátnové vazbě. Nalezení základních
bodů v obrazech tkanin s tištěným nebo vytkaným vzorem (vzhledem k různým
odstínům šedi) pomocí navrženého algoritmu nemusí poskytnout dostatečné vý-
sledky. Bylo by možné algoritmus pro takovéto typy tkanin modifikovat?

4. Hodlá disertant rozšiřovat navržený software pro předzpracování obrazu?

5. Z práce není zřejmé, jestli výsledky práce již byly nebo budou publikované v ča-
sopisech.

Domnívám se, že disertační práce Mgr. Davida Legáta je velmi zdařilá, zabývá se
aktuální tematikou a rozšiřuje znalosti v oblasti statistické analýzy obrazu v kontrole
jakosti. Práce přinesla nové poznatky a návrhy nových algoritmů pro monitorování
kvality textilních materiálů, autor prokázal schopnosti k samostatné vědecké činnosti.
Doporučuji proto tuto disertační práci k obhajobě.
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