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S rostoucím počtem mikroskopických technik, které zasahují do nejrůznějších oblastí života  a  technik  urychlujících
přípravu  vzorků,  rostou  i  nároky  na  zpracování  a  analýzu   dosažených   obrazů.   S   tím   souvisí   i   částečná
automatizace vyhodnocování údajů.
Existují  ovšem  moderní  mikroskopy,  které  stále  odolávají  snahám  po  jednoduché  detekci   artefaktů   a   jejich
následnému odstranění.  Někdy  totiž  není  jasné,  co  je  užitečná  informace  a  co  artefakt,  vzniklý  při  registraci
snímku.  Proto  se  musel  diplomant  nejprve    hlouběji  seznámit  s  optickými   a   elektrickými   charakteristikami
materiálů,  které  byly  v  další  etapě  východiskem  pro  zpracování   signálů,   a   i   s   činností   dvou   mikroskopů
používaných na Ústavu fyziky FEKT, tj. kombinací AFM  a  SNOM  a  s  mikroskopem  SEM.  Tuto  přípravnou  část,
která tvoří úvod do diplomové práce zvládl velmi dobře.
Hlavním cílem práce však bylo vytvoření pracoviště, které  by  umožnilo  provést  detekci  artefaktů  pomocí  lokálních
extrémů a transplantační metoda eliminace artefaktů. Ta,  na  rozdíl  od  použití  některých  šumových  filtrů,  umožní
díky své konstrukci eliminovat narušení  celého  obrazu.  Navíc,  pokud  není  povrch  vzorku  příliš  členitý,  dosahuje
velmi dobrých výsledků za poměrně krátkou výpočetní dobu.
     Ukázalo se, že vytváření hranové reprezentace,  kterou  se  poté  intenzivně  zabýval,  je  důležitá  především  pro
další možnosti automatického zpracování obrazů a jejich vyhodnocování. Pomocí  ní  je  možné  stanovit  hranice  zrn
či jiných objektů v leštěných leptaných metalografických obrazech  s  vysokým  rozlišením,  a  následně  jim  přiřadit
příslušné hodnoty sledovaných fyzikálních veličin.
Potvrdilo  se,  že  detekce  a  eliminace  artefaktů  a  následný  výpočet  hranové  reprezentace  závisejí  značně   na
povrchu snímaného vzorku a jeho materiálu. Změnou  členitosti  povrchu  nebo  rozsáhlým  defektem  v  materiálu  se
přitom  mění  efektivita  těchto  postupů.  To  vedlo  k  závěru,  že  pro  potřeby  ideálního  zpracování   obrazů   bude
nezbytné přizpůsobovat průběžně algoritmus ke každému vzorku.
 Tento  závěr  ukázal,  že  anorganické  vzorky  s  relativně  pravidelnou  strukturou  zrn,  je  možné  poloautomaticky
zpracovat, což  se bohužel nedaří v  případě  obrazů  z  objemových  biologických  vzorků.  Ty  jsou  svou  podstatou
většinou nehomogenní, anizotropní a často i nelineární. Zde by  bylo  pravděpodobně  možné  dosáhnout  výsledek  s
určitou mírou užitečnosti, ale v důsledku komplexnosti informace efektivita použitého algoritmu klesá.
Jedná se tedy o komplexní problém, a jedinou metodou nelze dojít k uspokojivému cíli.  Ač  bylo  dosaženo  dobrých
výsledků pro dané obrazy s relativně krátkou  dob  výpočtu,  pro  širší  aplikovatelnost  algoritmu  bude  třeba  věnovat
další úsilí k rozvoji prozatím vytvořených postupů.
Předkládaná diplomová práce Bc. Pavla Kaspara  splnila  výborně  zadání,  ukázala  na  problémy,  které  bude  ještě

Informační centrum VUT - Apollo: 29.05.2013 14:50



nutné řešit. Je aktuální z hlediska současného stavu vědy a má dopad do oblasti kontroly  kvality  optoelektronických
součástek, případně do biomedicínckých oborů.
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