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Розроблено метод знаходження координат контурних точок зображення мікрооб’єкту складної форми із су-

бпіксельною точністю при використанні тактильно-оптичного сенсора із щупом. Сутність методу полягає в  
отриманні спільної точки примежових кривих зображення краю вимірюваного об’єкту і щупу. Розроблено ма-
тематичну модель крайової точки об’єкту на зображені, отриманої з використанням щупа. Особливістю методу 
є врахування кута нахилу зображення межі об’єкту і щупу до розташування матриці фотоприймача шляхом 
використання градієнта, а також субпіксельних зміщень координатних точок локалізованої межі. Проведено 
розрахунок залежності абсолютної похибки від субпіксельного зміщення, результати якого показали, що запро-
понований метод працює з похибкою менше 10 % ширини пікселя, що дає змогу використовувати його при 
вимірюваннях мікрооб’єктів.  
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Разработан метод нахождения координат контурных точек изображения микрообъектов сложной формы с 

субпиксельной точностью при использовании тактильно-оптического сенсора со щупом. Суть метода заключа-
ется в получении общей точки пограничных кривых изображений края измеряемого объекта и щупа. Разрабо-
тана математическая модель краевой точки объекта на изображении, полученной с использованием щупа. Осо-
бенностью метода является учет угла наклона изображения границы объекта и щупа к расположению матрицы 
фотоприемника путем использования градиента, а также субпиксельных смещений координатных точек лока-
лизованного контура. Проведен расчет зависимости абсолютной погрешности от субпиксельного смещения, 
результаты которого показали, что предложенный метод работает с погрешностью менее 10 % ширины пиксе-
ля, что позволяет использовать его при измерениях микрообъектов. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сучасному етапі 

розвитку науки та техніки за допомогою технологій 
електроніки та приладобудування здійснюється 
виробництво високоточних і малогабаритних дета-
лей. При виготовленні таких деталей велика увага 
приділяється контролю їх параметрів. Проте існує 
проблема знаходження геометричних параметрів 
об’єктів, розміри яких знаходяться на межі розділь-
ної здатності систем реєстрації [1]. Саме це зумов-
лює розмитість та розфокусованість зображень дос-
ліджуваних об’єктів, що унеможливлює  розпізна-
вання їх контурної лінії. Також слід враховувати 
похибку від дифракції світла на межах вимірювано-
го об’єкту, яка складає приблизно 0,02 мм і вплив 
оператора на результат вимірювання.  

При вимірюванні геометричних параметрів міні-
атюрних деталей та деталей складної форми значна 
увага приділяється засобам їх вимірювання. На сьо-
годні широко розповсюджені як контактні, так і 
безконтактні засоби вимірювання. При безконтакт-
них вимірюваннях, як правило, використовують 
мікроскопи. Основним недоліком використання 
мікроскопів є суб’єктивне вимірювання (вплив опе-
ратора на результати досліджень) та розмитість при 
знаходженні розмірів на межі роздільної здатності 
мікроскопа. Для підвищення точності визначення 
геометричних параметрів здійснюють обробку зо-
бражень, а саме – виділення контурів, оскільки кон-
тури – це найбільш  інформативні структурні елеме-

нти об’єктів. Однак контури, що виділяються на 
розмитих зображеннях  мають такі недоліки, як 
розриви, відсутність контурних ліній  або наявність 
помилкових, що не відповідають досліджуваному 
об’єкту,  при чому контурні лінії є широкими, роз-
митими й нечіткими, що унеможливлює їх розпізна-
вання. На сьогодні відомими традиційними засоба-
ми виділення контурів об’єктів на зображеннях є 
методи Робертса, Лапласа, Собела, Канні, Превітта 
та Кірша [2–5]. Методи Робертса та Собела [2] дуже 
прості у застосуванні, проте не дають потрібних 
результатів у випадку роботи з розмитими зобра-
женнями. Контурні лінії, отримані таким шляхом, є 
широкими розмитими і нечіткими, що унеможлив-
лює їх розпізнавання автоматизованими системами. 
Детектор Лапласа [4] дозволяє отримати ширину 
лінії в 1 піксель, але його недоліком є великі розміри 
маски, а як наслідок великий час обробки, а також 
висока чутливість до шуму, що ускладнює оброблен-
ня зображення. Детектори Превітта та Кірша [2, 4] 
характеризуються високим ступенем точності визна-
чення краю і стійкістю до шуму, проте їх недоліком є 
складність обчислень, великий час оброблення зо-
браження та низька ефективність при роботі із роз-
митими зображеннями [6].  

Контактні методи, як правило, використовують 
щуп. Технологія виготовлення і конструювання 
щупів накладають певні обмеження на їх габаритні 
розміри, що негативно впливає на точність вимірю-



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2014 (86). 
95 

вання. Крім цього, слід враховувати похибку 
зв’язану з деформацією щупа під дією вимірюваль-
ного тиску [7]. 

Найбільш оптимальними на сьогодні є методи, 
які поєднують переваги використання мікроскопів і 
щупів. За їх допомогою можна виміряти геометрич-
ні параметри мініатюрних (розміром до десятків 
міліметра) елементів деталей та деталей складної 
конфігурації, а також вони мають доступ до важко-
доступних елементів деталей.  

Для підвищення точності визначення координат 
до сотих долей пікселя, на сьогодні, широко вико-
ристовують методи інтерполяції, екстраполяції, 
кореляції, а також градієнтні методи та ін. [8–10]. У 
роботі [8] здійснено порівняльний аналіз субпіксе-
льних алгоритмів при зміщених зображеннях і ви-
значено, що  найбільш точним є алгоритм інтерпо-
ляції інтенсивності, а найбільш швидкодіючим – 
апроксимації гауссової кривої. У роботі [10] дослі-
джені алгоритми для визначення положення макси-
муму лінії з субпіксельною точністю, а саме: апрок-
симація Гауса, центр мас, лінійна інтерполяція, па-
раболічна оцінка та детектори Blais i Roux. Автора-
ми встановлено, що Гаусіан має значні переваги, а 
саме рівень шуму становить порядку 2–3 кванта чи 
1–5 % інтенсивності піку та невелика ширина стріч-
ки. Проте ці методи не забезпечують високої точно-
сті при визначені субпіксельних координат контур-
них точок деталей складної конфігурації. 

Метою роботи є підвищення точності знахо-
дження субпіксельних координат контурних точок 
зображення об’єкта, отриманого тактильно-
оптичним сенсором. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Бі-
льшість зображень, отриманих методами мікроско-
пії, є розмитими і слабко контрастними внаслідок 
неможливого досягнення повної фіксації об’єкту 
дослідження, мають нерівномірний фон, а також 
містять різного роду шуми. Тому для оброблення та 
аналізу такої інформації необхідно застосовувати 
додаткові засоби візуалізації, які забезпечать високу 
візуальну якість і ефективність попереднього оброб-
лення досліджуваного зображення [11].  

На рис. 1,а зображено контур об’єкту на розфо-
кусованому зображені, який є розмитим і широким.  
Лінією «контуру» показано один із багатьох можли-
вих варіантів контуру, який не можна вважати лока-
лізованим із великою точністю, оскільки неможливо 
точно визначити  крайові точки, так звані початкові 
точки відліку для виконання інтерполяції та знахо-
дження контуру в цілому. На сьогодні таку задачу 
можна вирішити, використовуючи щуп (рис. 1,б) [7].  
А це означає, що необхідно з високою точністю 
знайти спільну точку зображення краю щупа та межі 
зображення об’єкта.  

Задача візуалізації об’єктів на слабко контраст-
них зображеннях полягає у виділенні чітких меж 
досліджуваних об’єктів для можливості подальшого 
автоматизованого обрахунку їх параметрів, а також 
у полегшенні візуального сприйняття людиною. 

 

   
a)                                        б) 

Рисунок 1 – Вхідні зображення: а – об’єкт  
із розмитими контурами; б – використання щупа 
для отримання початкової точки інтерполяції 

  
Для цього необхідно виконання низки важливих 

умов: контурна лінія повинна бути неперервною, а 
зображення не повинно містити хибних контурних 
ліній, при цьому ширина контурної лінії повинна 
становити один піксель [11].  Тим більше, у випадку 
використання тактильно-оптичного сенсора коорди-
нати межової кривої повинні визначатись із субпік-
сельною точністю. У зв’язку із цим у роботі запро-
поновано математичну модель крайової точки 
об’єкту на зображені отриманої щупом. 

У теорії лінійної фільтрації відомо, що добуток 
декількох просторово-частотних характеристик 
окремих ланок оптичної системи наближається до 
гауссової форми, коли їх кількість стає великою 
[12, 13]. Це  надає особливого значення гауссоїді, 
яка дає змогу досить точно описати просторово-
частотні властивості реальних оптико-електронних 
приладів.  

Математичний запис нормованої гауссоїди обер-
тання має вигляд [14]: 
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де у – середньоквадратичний розподіл перепаду 
інтенсивності відбитого світла на межі (постійна 
закону Гаусса); х, y – координати межі.  

Неперервну нормовану примежову криву оптич-
ної системи  з урахуванням формули  (1), можна 
записати у вигляді функції  
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Дискретне подання примежової кривої з ураху-
ванням просторової неінваріантності передавальної 
функції визначається [15]: 
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де ],[ nn   кінцева область аргументів у прос-
торі примежової кривої по осі n, в околі яких знахо-
диться крайова точка. 

Якщо 0 , то різкоконтрастний розподіл інте-
нсивності ),( yxH  перетворюється в розмите зо-
браження. Ступінь розмитості тим більший, чим 
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більша величина . 
Нехай об’єкт Н(х, у), враховуючи формули (2) і 

(3), має двовимірний розподіл інтенсивності різкого 
краю:  
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Функція розподілу сигналу різкого краю на не-
перервному фотоприймачі по осі x (формула 4) за 
рахунок функції ),( yxG  однозначно пов’язана з 
нею і визначається її виглядом (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Вигляд примежової кривої до та  

після проходження через лінійну оптичну систему  
 
Таким чином, для знаходження крайової точки 

зображення об’єкта, отриманого за допомогою оп-
тико-електронної системи зі щупом, формується не 
одна, а дві примежові криві, які мають, як правило, 
одну спільну точку, що й є крайовою [15].  

На основі вище сказаного у роботі запропонова-
но метод знаходження субпіксельних координат 
контурних точок зображення об’єкту з використан-
ням щупа, що здійснюють наступним чином:  

– реєструють зображення; 
– пригнічують імпульсний та адитивний шум; 
– підвищують різкість до максимального нахи-

лу примежової кривої; 
– отримують примежові криві спільні для вимі-

рюваного об’єкта та щупа; 
– знаходять субпіксельні зміщення відносно 

центра контурних пікселів по вертикальному і гори-
зонтальному напрямках; 

– визначають координати контурних точок з 
урахуванням субпіксельних зміщень. 

На рис. 3 показано модель крайової точки 
об’єкта на зображені, отриманої щупом,  що визна-
чається шляхом побудови примежових кривих спі-
льних для вимірюваного об’єкта та щупа. 

В області перепаду інтенсивності визначаються 
два сусідніх пікселя, для яких виконується умова  

  
(5) 0,<))1,()1,(()),(),((  птІптІптІптІ  

де І(m,n), І’(m,n), І(m,n+1), І’(m,n+1) – інтенсив-
ності N-го та N+1-го пікселя для щупа та досліджу-
ваного об’єкта відповідно. 

Оcкільки примежові криві є розмитими й протя-
жними, то функцію інтенсивності  в околі крайової 
точки можна показати прямими лініями. 
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Рисунок 3 – Знаходження субпіксельних координат 

межі  об’єкта на зображенні 
 
Тоді положення точки перетину, з урахуванням 

умови (5),  визначається за допомогою системи рів-
нянь  
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де d – відстань між пікселями;   – субпіксельне 
зміщення. 

Із системи рівнянь можна визначити субпіксель-
не зміщення координати відносно центра пікселя як 

d
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Цей випадок справедливий тоді, коли кут нахилу 
контуру близький до 0 або 90о, але якщо кут довіль-
ний, субпіксельні зміщення знаходяться за допомо-
гою градієнта зображення [2] 

,22
yGxGG   

де Gx – градієнт по осі х; Gу – градієнт по осі у. 
Напрям градієнта  можна визначити як 

.
yG
xG

arctg  

Якщо градієнт  відмінний від нуля, то для більш 
точного визначення відстаней між точками контуру 
необхідно знайти  субпіксельні зміщення n і 

m відносно центра контурних пікселів (рис. 4).  
Субпіксельне зміщення n і т відносно центра 

пікселя визначається як: 
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де п та т  – субпіксельні зміщення відносно 
центра піксела по нахиленим осям. 

 

 
Рисунок 4 – Знаходження субпікселних координат 

межі зображення об’єкта при різних кутах  
нахилу контуру 

 
Узагальнену формулу визначення положення 

крайової точки з субпікселною точністю можна 
записати як 

.)1(  dnХ  

Для підтвердження адекватності запропонованої 
моделі здійснено моделювання залежності абсолют-
ної похибки від субпіксельного зміщення (рис. 5), в 
якому використовувались умови, що задовольняють  
підхід кусково-лінійної інтерполяції [15]. Хоча та-
кий підхід є чутливим до шуму, проте його основ-
ною перевагою залишається простота та швидкодія 
за рахунок мінімального часу обробки. Дискретні 
координати нормованої примежової прямої розра-
ховувались для відомого ступеня згладжування  за 
допомогою формул дискретного подання примежо-
вих кривих і формул визначення координат в міжпі-
ксельному просторі. 

 

 
Рисунок 5 – Результати моделювання знаходження 

крайової точки 
 
Дослідження показали, що абсолютна похибка 

моделі в межах ступеня розмитості 5,11   не 
перевищує 10 % ширини пікселя, що дає можливість 

зробити висновок про можливість застосування 
запропонованого методу.  

ВИСНОВКИ. Запропоновано метод знаходження 
субпіксельних координат контурних точок зобра-
ження об’єкта, отриманого тактильно-оптичним 
сенсором, в якому знаходження границі досліджу-
ваного об’єкта зводиться до визначення координати 
спільної точки двох примежових кривих із похиб-
кою, що не перевищує 10 % ширини пікселя. Це 
дозволяє широко використовувати запропонований 
метод у військовій, космічній та медичній галузях, 
на підприємствах машинобудівної та газодобувної 
промисловості, а також на фірмах, які займаються 
огранкою дорогоцінних каменів.  
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THE METHOD OF DETERMINATION OF AN OBJECT IMAGE CONTOUR POINT SUB-PIXEL 

COORDINATES OBTEINED BY A TACTILE-OPTICAL SENSOR 
I.  Bilynskyi, I. Sukhotska, S. Yukysh 
Vinnytsia National Technical University 
vul. Khmelnytsky Shose 95, Vinnytsia, 21021, Ukraine. E -mail: mukylka@gmail.com 
The paper describes the method to define the contour point coordinates of a microscopic complex-shape object in its 

image. Sub-pixel accuracy is achieved with help of an optical tactile sensor equipped with a probe. The method consists 
in obtaining the common point for edge boundary curves of the object and the probe. It was developed the mathematical 
model of the object contour point in image, obtained using the probe. The features of the method are following: to take 
into account an image angle, object boundaries angle, and the probe angle made with a sensor matrix location, using 
gradient or sub-pixel displacement of the localized contour coordinate points. The calculation of absolute error depen-
dency on sub-pixel displacement was provided. The experimental results showed that the proposed method has an error 
of less than 10 % of the width of the pixel, so it can be used for microscopic measurements.  

Key words: sub-pixel coordinates, circuit, optoelectronic probe, images, microscopic object. 
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