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Abstrakt 

Byl sestaven přehled nejčastěji používaných kinematických koncepcí pro robotické 

manipulátory, z nichž byl vybrán kartézský model jako nejlépe odpovídající 

potřebám colony picking robotu.  

Pro colony picking robot byl navržen a vytvořen ovládací program  sestávající ze 

dvou modulárních částí. Modul ColonyCounter je tvořen knihovnami funkcí pro 

zpracování obrazu, identifikaci kolonií mikrobů v obrazových datech a přesné 

určení polohy jednotlivých kolonií. Toho bylo dosaženo použitím kombinace více 

různých metod, zejména metody označování spojených objektů a Houghovy 

kruhové transformace.  

Druhý modul – ColonyPicker – realizuje na základě výstupu z modulu 

ColonyCounter plánování sběru a uložení kolonií a následně zajišťuje vlastí řízení 

procesu přenášení. K tomu využívá inovativní systém plánování a vykonávání úloh.  

 

Klíčová slova 

manipulátor, robot, sběr kolonií, zpracování obrazu, počítání kolonií, genetický 

výzkum, kartézský robot, označování spojitých objektů, Houghova transformace 
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Abstract 

From an overview of most commonly used kinematic conceptions of robotic 

manipulators, the conception of Cartesian robot was identified as the most suitable 

for the given task of colony picking.  

A control system consisting of two modular parts has been designed for the 

colony picking robot. ColonyCounter module is a set of image processing libraries 

for identification of microbial colonies in image data and precise localization of 

individual colonies. This has been achieved by combination of multiple methods, 

most importantly connected components labelling and Hough circular transform.  

The second module – ColonyPicker – utilizes output of ColonyCounter module 

to plan the picking and placing of colonies. Subsequently it controls the transfer 

process itself using an innovative task planning and executing system. 

 

Keywords 

manipulator, robotm, colony picking, image processing, colony counting, genetic 

research, Cartesian robot, connected components labelling, Hough transform 
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11  ÚÚVVOODD  

1.1 Stručná historie robotiky a terminologie 

První zmínky o umělých bytostech se vyskytují v hebrejské mytologii v podobě 

golemů. „Golem provádí jednoduché, opakující se úkony, je však těžké ho zastavit.“1 

Touto definicí se golem velmi blíží našemu chápání slova robot pro kombinaci svého 

určení a mechanické povahy. Další umělé bytosti se objevují v mytologii i v umění 

od této doby až do současnosti. 

Ve většině publikací, které se, byť vzdáleně, dotýkají robotiky, (a v českých 

obzvláště) je zvykem uvést okolnosti vzniku slova Robot, které odvodil Josef Čapek 

ze slova „robota“, a jeho první použití Karlem Čapkem v divadelní hře Rossum‘s 

Universsal Robots (R. U. R.) v roce 1920. Bylo jím nahrazeno do té doby používané 

slovo automaton2. Bez zajímavosti není ani fakt, že Robot popsaný Karlem Čapkem 

se příliš nepodobá robotu tak, jak ho chápeme dnes. Čapkovi Roboti byli vyráběni na 

biologicko-chemické bázi, a co do vzhledu se nelišili od lidí. V dnešní době bychom 

tyto bytosti označili spíše jako androidy.  

Český pravopis připouští použití slova robot v životné i neživotné formě. Obecně 

akceptovaná pravidla pro rozlišení, který robot má být životný, a který ne, 

neexistují. Autor této práce zastává názor, že vhodným dělícím kritériem je mobilita 

a autonomie robota. Zatímco stacionární roboty mají obvykle povahu 

naprogramovaných jednoúčelových automatů, autonomní mobilní roboti se 

vyznačují množstvím vlastností společných s živočichy, které se často více či méně 

úspěšně snaží napodobit a proto je na místě použití životné formy. Tato práce se ale 

zabývá právě jednoúčelovým stacionárním manipulátorem, pročež bude používána 

neživotná forma slova robot. 

                                                 

1 STONE, Wesley L. Robotics and Automation Handbook. Kurfess, Thomas R. : CRC 

Press, 2005. ISBN 0–8493–s 

2 STONE, Wesley L. Robotics and Automation Handbook. Kurfess, Thomas R. : CRC 

Press, 2005. ISBN 0-8493-1804-1. 
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Dalším autorem, který měl značný vliv na nazírání některých, především 

etických, aspektů robotiky a existence umělých bytostí byl Isaac Asimov. Ve své 

povídce Runaround (1942), kde mimo toho také poprvé použil slovo „robotika“ ve 

významu, v jakém je známo dnes, formuloval Tři zákony robotiky. Až v roce 1985 

doplnil své tři zákony o nultý. 

„0) Robot nesmí ublížit lidstvu nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo.  

1) Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo.  

2) Robot musí poslechnout člověka, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním 

zákonem.  

3) Robot se musí chránit před poškozením, kromě případů, kdy je to v rozporu 

s prvním nebo druhým zákonem.“3 

Robot realizovaný v rámci této práce nedosahuje úrovně, která by požadovala 

skutečnou implementaci zákonů robotiky a tak jim bylo učiněno zadost vhodným 

zakrytováním potencionálně nebezpečných míst. 

1.2 Colony picking 

Colony picking je činnost požívaná v genetickém výzkumu. Jde o oddělení 

jednotlivých mikrobiálních kolonií a přenesení každé z nich do individuální jamky 

mikrotitrační destičky. Hlavním problémem a zároveň smyslem celého procesu je 

maximálně rychlé a spolehlivé nabrání stovek kolonií a jejich přemístění do předem 

určených pozic.  

1.3 Colony counting 

Colony counting, neboli počítání kolonií je činnost spočívající v určení počtu, 

případně pozice, jednotlivých kolonií bakterií. I v dnešní době je často prováděna 

manuálně za pomoci tužky k označování kolonií. Netřeba pochybovat, že se jedná 

o činnost monotónní a nepříliš oblíbenou. Existují komerčně dostupné nástroje pro 

automatické počítání kolonií 

                                                 

3 ASIMOV, Isaac. Runaround. In CAMPBELL, John W., Jr. Astounding Science 

Fiction. New York : Street & Smith, 1942. s. 94-104. Citace rozšířena o nultý zákon. 
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1.4 Cíle práce 

Ideovým záměrem této práce je návrh a realizace laboratorního robotu pro 

vyhledání a manipulaci s bakteriálními koloniemi – colony picking. 

Mezi předpoklady splnění hlavního cíle této práce patří poskytnutí přehledu 

o současném stavu problematiky, zejména základní teoretická východiska 

konstrukce laboratorních robotů. Do toho spadá tvorba přehledu robotických 

koncepcí použitelných pro daný účel a jejich srovnání. Dalším důležitým 

předpokladem je shrnutí teoretického základu nutného pro zpracování obrazových 

dat tak, jak je nutné pro vytvoření funkčního programu. Vzhledem k povaze zadání 

bude třeba zdokumentovat a popsat dostupné technické vybavení – colony picking 

robot.  

Všechny výše uvedené dílčí cíle vedou k cíli hlavnímu, a to zprovoznění 

funkčního colony picking robotu připraveného pro praktické využití v laboratořích. 

Zejména tedy bude nutné vytvořit veškeré programové vybavení pro hledání kolonií 

i pro ovládání vlastního robotu. V závěru tohoto procesu bude třeba provést 

provozní zkoušky robotu a ověřit jeho spolehlivost.  

Jako vedlejší efekty úspěšného naplnění hlavních cílů lze očekávat – v případě 

nasazení navrženého zařízení – úsporu drahé lidské práce, zejména odstranění části 

monotónní práce v laboratořích. S tím je spojeno i zvýšení efektivity práce 

a konkurenceschopnosti. Vzhledem k povaze činnosti, kterou zařízení zastává, lze 

počítat i se snížením chybovosti opakujících se operací. Velkou výhodou je i 

možnost manipulovat s potencionálně nebezpečným biologickým materiálem bez 

přímého kontaktu s člověkem.   
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22  PPŘŘEEHHLLEEDD  SSOOUUČČAASSNNÉÉHHOO  SSTTAAVVUU  

PPRROOBBLLEEMMAATTIIKKYY  

Planární manipulátory, jak už název napovídá, pracují v rovině. Striktně vzato, by 

tím byly omezeny na práci pouze v dvourozměrném prostoru. Vzhledem k povaze 

řešené úlohy budou v této kapitole řešeny i jiné koncepce robotických 

manipulátorů, které pracují v trojrozměrném prostoru. Důraz bude kladen 

především na ty, které lze teoreticky použít pro realizaci colony picking robota. To 

znamená schopnost práce v třírozměrném prostoru, přičemž akční rádius třetí osy 

může být velmi omezený4.  

2.1 Robotické manipulátory 

Podle uspořádání robotu a tvaru pracovního prostoru lze rozlišit několik hlavních 

typů manipulátorů – kinematických koncepcí5: 

 kartézský, 

 cylindrický (válcový), 

 polární (kulový), 

 SCARA, 

 paralelní a 

 kloubový. 

Z pohledu uspořádání subsystémů jsou planární manipulátory shodné 

s průmyslovými roboty. Lze je proto modelovat stejným způsobem, kterým se liší od 

                                                 

4 Stačí řádově centimetry. 

5 Robomatrix-org : Classification By Mechancial Structure [online]. 12-Apr-2011 

[cit. 2011-11-10]. Robot Configuration. Dostupné z WWW: 

<http://www.robotmatrix.org/robotConfiguration.htm>. 
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obecného modelu robotu, který zahrnuje např. i mobilní roboty. Hlavním 

specifikem průmyslových robotů je chybějící kognitivní subsystém.6  

 

Obr. 1 Blokové schéma obecného robotu7 

Z tohoto pohledu není zkoumaný robot čistě průmyslovým manipulátorem neboť 

jeho programové vybavení obsahuje model prostředí a plán vykonávání úkolu je 

tvořen robotem. Lze tedy hovořit o zárodku kognitivního systému, přestože se nedá 

tvrdit, že by robot vnímal nebo chápal. Zkoumaný robot se tak nachází někde na 

pomezí obou kategorií. 

2.1.1 Přehled obvyklých kinematických koncepcí robotů 

V následujících pododdílech bude poskytnut přehled kinematických koncepcí 

robotických manipulátorů obvyklých nebo použitelných pro laboratorní použití. U 

jednotlivých typů budou shrnuty jejich výhody a nevýhody z hlediska řešené 

problematiky. Rovněž bude pro ukázku poskytnuto řešení dopředné úlohy 

kinematiky, tedy sestavení matic homogenní transformace, které lze použít pro 

                                                 

6 ŠOLC, František; ŽALUD, Luděk. Robotika. Vysoké učení technické v Brně. Brno : 

2002. 

7 ŠOLC, František; ŽALUD, Luděk. Robotika. Vysoké učení technické v Brně. Brno : 

2002. 
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výpočet polohy a orientace koncového efektoru z jednotlivých kloubových 

proměnných.8 

2.1.1.1 Kartézský robot 

Kartézský robot má tři prizmatické (lineární) klouby. Tyto jsou rovnoběžné s osami 

souřadné soustavy. Mezi jeho výhody patří pevnost a jednoduchost programování, 

nevýhodou je omezení manipulačního prostoru vzhledem k velikosti robotu. 

Pracovní prostor má tvar kvádru.  

 

Obr. 2 Kartézský robot9 

Už výše byla zmíněna jednoduchost programování tohoto typu robotu. Ta je dána 

především tím, že jeho stupně volnosti jsou totožné s osami kartézského souřadného 

systému. Není tedy nutno explicitně řešit dopřednou ani inverzní úlohu kinematiky. 

Řešení úlohy kinematiky je tak uvedeno toliko pro úplnost a zajímavost10: 

                                                 

8 Pokud není uvedeno jinak je pro značení jednotlivých prvků kinematického 

řetězce použita Denavit – Hartenbergova konvence. 

9 ROVer Ranch [online]. - [cit. 2011-11-28]. Types of Robots. Dostupné z WWW: 

<http://prime.jsc.nasa.gov/ROV/types.html>. 

10 CHEN, Zhou. Robot Motion Analysis – Kinematics. 1999. Dostupné z 

<http://www2.isye.gatech.edu/~czhou/MOTION.pdf> 
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  ( 1 ) 

Za povšimnutí stojí, že matice je shodná s maticí posunutí s nulovou rotací, což zcela 

odpovídá očekávání. 

2.1.1.2 Cylindrický robot 

Cylindrický (válcový) robot má pracovní oblast válcového tvaru. je tvořen dvěma 

prizmatickými a jedním rotačním kloubem. Ve srovnání s kartézským má větší 

rozsah pohybu vzhledem k vlastní velikosti, ale nemůže pracovat nad a pod sebou.  

 

Obr. 3 Cylindrický robot11 

Cylindrický robot se třemi stupni volnosti, který je vyobrazen na Obr. 3 má 

kinematický řetězec popsán následovně12,13: 

                                                 

11 ROVer Ranch [online]. - [cit. 2011-11-28]. Types of Robots. Dostupné z: 

<http://prime.jsc.nasa.gov/ROV/types.html>. 

12 Kinematické prvky jsou v pořadí rotace – vertikální posuv – posuv ramene. 
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Tab. 1 Parametry kinematického řetězce cylindrického robotu podle D-H konvence 

i ai αi  di θi 

1 0 0 d1 θ1 

2 0 −90 d2 0 

3 0 0 d3 0 

Matice transformace potom budou: 

   
      

        
      
      
    

  ( 2 ) 

   
      

     
    
      

    

  ( 3 ) 

   
      

     
    
     

    

  ( 4 ) 

A výsledná transformační matice bude: 

   
          

            
         

         

    

  ( 5 ) 

2.1.1.3 Polární robot 

Polární (kulový, sférický) robot má největší dosah v poměru k velikosti. Je tvořen 

jedním prizmatickým a třemi rotačními klouby. Klouby přímo odpovídají polárnímu 

souřadnicovému systému.  

                                                                                                                                               

13 DONALD, Bruce R. Forward kinematics: The Denavit-Hartenberg convention. 

Dostupné z <http://www.cs.duke.edu/brd/Teaching/Bio/asmb/current/Papers/chap3-

forward-kinematics.pdf> 
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Obr. 4 Polární robot14 

Specifickým případem polárního robotu, jeho rozšířením, je i tzv. Standfordský 

manipulátor. První tři klouby Stanfordského manipulátoru jsou shodné jako 

u polárního robotu. Někdy bývá definován jako sférická ruka se sférickým zápěstím. 

Rozdíl představují další tři rotační klouby zapojené v kinematickém řetězci – ty 

tvoří zápěstí.  

První tři články kinematického řetězce Stanfordského manipulátoru – sférický 

robot – jsou popsány následujícími parametry a maticemi homogenní 

transformace:15, 16  

 

                                                 

14 ROVer Ranch [online]. - [cit. 2011-11-28]. Types of Robots. Dostupné z WWW: 

<http://prime.jsc.nasa.gov/ROV/types.html>. 

15 ALLEN, Peter K. Class Notes: Forward Kinematics II. 2011. 

16 DONALD, Bruce R. Forward kinematics: The Denavit-Hartenberg convention. 

Dostupné z <http://www.cs.duke.edu/brd/Teaching/Bio/asmb/current/Papers/chap3-

forward-kinematics.pdf> 
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Tab. 2 Parametry kinematického řetězce sférického robotu podle D-H konvence 

i θi di ai αi 

1 θ1 d1 0 -90 

2 θ2 d2 0 90 

3 0 d3 0 0 

4 θ4 0 0 -90 

5 θ5 0 0 90 

6 θ6 d6 0 0 

 

Obr. 5 Stanfordský manipulátor17 

                                                 

17 EARNEST, Lester. Fotografie Stanfordského manipulátoru. 1970.  
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Matice homogenní transformace vypadají následovně: 

   
   

        
      
       
    

  ( 6 ) 
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Po vynásobení lze získat celkovou transformační matici popisující celý kinematický 

řetězec: 

   
   

                       

                     

             

    

  ( 9 ) 

Zbylé matice popisující celý kinematický řetězec Stanfordského manipulátoru jsou 

uvedeny v příloze 10.1 na straně 72.  

2.1.1.4 SCARA 

SCARA (selective compliant articulated robot arm) má, stejně jako sférický dva 

rotační a jeden prizmatický kloub, ty jsou ovšem v jiném uspořádání. Tento typ 

robotu může dané polohy dosáhnout dvěma způsoby, nemá tedy jednoznačné řešení 

inverzní úlohy kinematiky.  

Vzhledem k tématu práce je vhodné podotknout, že tato kinematická koncepce je 

u robotů používaných ve zdravotnictví velmi častá18, pravděpodobně proto, že 

rotační klouby lze ve srovnání s prizmatickými snadněji uzavřít, což je výhodné 

vzhledem k rizikům kontaminace, ať už zpracovávaného materiálu provozními 

kapalinami nebo naopak.   

                                                 

18 Autorova analýza na výstavě Medica/Compamed 2011 
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Obr. 6 Robot typu SCARA19 

Významné prvky kinematické koncepce robotu typu SCARA jsou vyznačeny na 

následujícím obrázku Obr. 7 a shrnuty v tabulce Tab. 3. Značení odpovídá Denavit-

Hartenbergově konvenci.  

Tab. 3 Parametry kinematického řetězce SCARA podle D-H konvence20 

i θi di ai αi 

1 θ1 0 L1 0 

2 θ2 0 L2 0 

3 0 d3 0 0 

4 θ4 d4 0 0 

                                                 

19 ROVer Ranch [online]. - [cit. 2011-11-28]. Types of Robots. Dostupné z WWW: 

<http://prime.jsc.nasa.gov/ROV/types.html>. 

20 ALSHAMASIN MS, IONESCU F, AL-KASASBEH RT. Kinematic Modeling and 

Simulation of a SCARA Robot by Using Solid Dynamics and Verification by 

MATLAB / Simulink. European Journal of Scientific Research. 2009;37(3):388-405. 
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Obr. 7 SCARA s označením prvků kinematického řetězce podle Denavit-Hartenbergovy konvence21 

Z uvedeného kinematického řetězce pak plynou následující transformační matice:22 

   
      

           
         

     
    

  ( 10 ) 

   
      

           
         

     
    

  ( 11 ) 

                                                 

21 ALSHAMASIN MS, IONESCU F, AL-KASASBEH RT. Kinematic Modeling and 

Simulation of a SCARA Robot by Using Solid Dynamics and Verification by 

MATLAB / Simulink. European Journal of Scientific Research. 2009;37(3):388-405. 

22 Ač ve zdrojové literatuře výslovně neuvedené,   a   jsou zkrácená označení pro 

funkce kosinus a sinus, ostatní označení odpovídají ilustraci. 
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Po vynásobení lze získat celkovou transformační matici popisující celý kinematický 

řetězec: 

   
   

                     
                   

         

    

  ( 14 ) 

2.1.1.5 Paralelní robot 

Paralelní robot, je komplexní zařízení složené ze dvou a více kinematických řetězců, 

které spojují základnu a koncový efektor.  

 

Obr. 8 Delta robot je typem paralelního robotu23 

                                                 

23 Obrázek z patentu USA č. 4,976,582 
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2.1.1.6 Kloubový robot 

Kloubový (articulated) robot je tvořen větším množstvím obvykle rotačních kloubů, 

které mu umožňují široký manipulační prostor včetně dosahu za překážky.  

 

Obr. 9 Kloubový robot24 

2.1.2 Kinematické koncepce obvyklé pro laboratorní roboty 

Už ve článku Robotics in Medical Laboratory25 z roku 1990 jeho autoři předjímali 

rozvoj použití robotů v laboratorním prostředí. Hned v následujícím článku 

sborníku26 jsou probíráni mobilní roboti pro použití při transportu v laboratořích. 

Dnes, po více než dvaceti letech, jsou manipulátory v laboratořích běžně komerčně 

                                                 

24 Převzato z http://www.processonline.com.au/uploads/Image/UPF1S2-2-

ArticulatedRobot.jpg 

25 FELDER RA, BOYD JC, MARGREY K, HOLMAN W, SAVORY J. Robotics in the 

Medical Laboratory. Clinical Chemistry. 1990;36(9):1534-1543. 

26 LOB WS. Robotic Transportation. Clinical Chemistry. 1990;36(9):1544-1550. 
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dostupným vybavením a některé nemocnice (například pražská Motolská 

nemocnice) používají automatizovaný dopravní systém, kde mobilní roboti zajišťují 

přepravu zdravotního materiálu. Za povšimnutí stojí následující kinematické 

koncepce zmíněné v článku: 

 kartézská, 

 cylindrická a 

 kloubová. 

Dnes nejobvykleji používaný robot pro laboratorní manipulátory – kinematické 

koncepce SCARA – byl poprvé prezentován už kolem roku 198027, 28. Zmíněn není, 

přestože v době publikace článku uplynulo od jeho představení už deset let. Zdá se 

proto nepravděpodobné, že by autorům článku tato kinematická koncepce nebyla 

známá a je nutné se domnívat, že v době publikace článku nebyla považována za 

dostatečně významnou případně rozšířenou.  

Až uvážení historického vývoje robotů v laboratorním prostředí ukáže 

nejpravděpodobnější důvod výběru uvedených kinematických koncepcí. Jak je 

v článku zmíněno, první laboratorní roboty byly přizpůsobené zmenšené verze 

robotů vyráběných pro průmysl. Požadavky na průmyslové roboty jako vysoká 

nosnost pro manipulátory nebo možnost práce v obtížně dostupných místech „za 

rohem“, mimo přímou viditelnost a možnost přiblížení z libovolného směru 

v případě svařovacích a jiných montážních robotů nejsou kinematickou koncepcí 

SCARA naplňovány tak dobře, jako roboty kartézskými resp. kloubovými. Zároveň 

lépe naplňují požadavky na roboty laboratorní.  

Dalším často viděným manipulátorem v laboratorní technice je robot válcové 

koncepce s pevnou vzdáleností efektoru od osy otáčení. Jeho pracovní oblast je tedy 

pouze povrch válce. Takové manipulátory jsou obvykle doplněny o pohyblivé pásy, 

na nichž jsou umístěny vzorky.  

                                                 

27 ŠOLC, František; ŽALUD, Luděk. Robotika. Brno : 2002.  

28 SCARA. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2012 [cit. 2012-05-15]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/SCARA 
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2.1.3 Požadavky na laboratorní roboty 

Rozborem požadavků na laboratorní roboty se zaobírá například zpráva americké 

armády29. Ač je tato publikace již starší, z hlediska základních požadavků na 

robotické systémy je stále aktuální. Jako obecné požadavky jsou specifikovány: 

 velikost a užitečné zatížení, 

 akcelarace, stabilita, rychlost odezvy, 

 rozlišení, opakovatelnost, přesnost a  

 dostatečný počet stupňů volnosti 

Velikost a užitečné zatížení, kdy je třeba brát v úvahu omezení rozsahu 

a rychlosti při maximálním zatížení, z hlediska laboratorních robotů tento 

požadavek nebývá problematickým. 

Akcelerace, stabilita, rychlost odezvy – parametry, které jsou z hlediska 

použitelnosti robota klíčové. Zde je třeba brát v úvahu typický pohyb robota, 

protože při krátkých pohybech (častých u laboratorních robotů) je schopnost 

akcelerace významnějším faktorem, než maximální rychlost. Zatímco je pravda, že 

akcelerace je závislá na síle pohonů a převodů, je třeba brát v úvahu i schopnost 

konstrukce odolávat trvalým rázům při provozu s daným zrychlením. V literatuře 

zmíněná závislost na rychlosti kontrolního systému dnes do značné míry ustupuje 

do pozadí, zatímco fyzikální omezení zůstávají.  

Rozlišení, opakovatelnost, přesnost jsou stále aktuální požadavky na co možná 

nejmenší krok, jaký je zařízení schopné vykonat, schopnost vrátit se na totožnou 

pozici (opakovatelnost) a míra shody pohybu robota s idealizovaným souřadnicovým 

systémem.  

Stupně volnosti: Libovolná poloha pevného objektu v prostoru je určena šesti 

rozměry. Tři určují pozici těžiště objektu v prostoru a tři vyjadřují natočení 

                                                 

29 K KLEINMEYER JD. REQUIREMENTS AND SELECTION OF LABORATORY 
ROBOTIC SYSTEMS.; 1989:49. 
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v příslušných úhlech. Proto je pro obecnou manipulaci objektem v prostoru třeba 

alespoň 6 stupňů volnosti.30  

2.1.4 Universální versus jednoúčelové laboratorní roboty 

Je třeba se zabývat otázkou, zda je vhodné orientovat se na jednoúčelová zařízení 

nebo spíše na univerzální přístroje. Obvykle platí, že jednoúčelové zařízení zvládá 

daný úkol dobře, zatímco víceúčelová zařízení musela být podrobena kompromisům. 

Jaká je ale přijatelná míra kompromisu pro víceúčelové zařízení? 

Nejdříve je nutné zabývat se hranicí jednoúčelovosti. Ta závisí na šíři pohledu. 

Optikou robotiky jako celku může být takřka každý manipulátor chápán jako 

jednoúčelové zařízení – přemisťuje materiál pomocí efektoru z místa na místo31. 

Naopak při bližším pohledu jde o víceúčelové zařízení, neboť umožňuje nejen např. 

přesun kolonií, ale i dávkování kapalin, pipetování a v zásadě by málo bránilo 

použití pro natolik vzdálené aplikace jako je 3D tisk nebo obrábění lehčích 

materiálů.  

Jistá míra univerzálnosti je robotům inherentní už tím, že je lze programovat. 

A bylo by nerozumné se o výhody z toho plynoucí připravovat. Literatura32 jako 

výhodu univerzálnosti zařízení zmiňuje fakt, že se opotřebuje dříve než se stane 

překonaným. Z ekonomického hlediska nelze než souhlasit, že nevyužitý přístroj je 

ten nejdražší. Ovšem ze stejného důvodu je třeba mít na paměti i to, zda daná 

aplikace bude schopna univerzálnosti využít.  

Při zvažování, jak univerzální by měl robot být, je vhodné vázat toto rozhodnutí 

na konkrétní vykonávané úlohy. Pro úlohy, které je třeba vykonávat trvale velkých 

množstvích je výhodnější jednoúčelové zařízení, protože bude vytíženo a změna 

                                                 

30 K tomuto je vhodné poznamenat, že na rozdíl od obrábění, není v laboratorních 

aplikacích obvykle nutná úplná manipulace, ale postačí, když koncový efektor bude 

omezen v přístupu k prostoru z určitých pozic.  

31 Toto tvrzení platí i o colony picking robotu. Množství transportovaného materiálu 

je sice extrémně malé, přesto je základní úlohou přesun materiálu. Změna 

koncového efektoru by umožnila manipulaci i s jinými objekty.  

32 FELDER RA, BOYD JC, MARGREY K, HOLMAN W, SAVORY J. Robotics in the 

Medical Laboratory. Clinical Chemistry. 1990;36(9):1534-1543. 
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činnosti by způsobovala akorát prostoje. Navíc bývají jednoúčelová zařízení levnější. 

Naopak u činností, které jsou vykonávány méně často nebo v malém množství a kde 

není pravděpodobné, že bude docházet k časovým kolizím je třeba uvažovat o 

víceúčelovém zařízení, ideálně tak, aby všechny vykonávané činnosti robot právě 

vytížily. 

2.1.5 Výběr vhodné kinematické koncepce 

Přestože je kinematická koncepce colony picking robotu společnosti Merebit už 

daná, je vhodné se podívat na kritéria výběru vhodné kinematické koncepce 

a ověřit, jestli byla skutečně vybrána optimální.  

Požadavky na colony picking robot jsou poměrně přímočaré. Je důležitá možnost 

přesného polohování s vysokou opakovatelností, vysoká maximální rychlost 

a dostatečný manipulační prostor. Naopak není potřebná vysoká nosnost zařízení. 

V neposlední řadě je také třeba brát ohled na možnosti při fyzické realizaci a návrhu 

řídícího programu.  

Všechny výše zmíněné kinematické koncepce umožňují dosažení vysoké 

přesnosti, nicméně některé kladou vyšší nároky na přesnost výroby (paralelní robot, 

kvůli převodování). Kinematické koncepce s dlouhými řetězci kloubů (zejména 

kloubová) pak představují problém s vysokou pevností vyžadovanou při výrobě.  

Maximální rychlost je spíše otázkou pohonů než kinematické koncepce 

a vzhledem k požadované nosnosti tento faktor nebude limitující.33 

Požadovaný manipulační prostor pro colony picking má tvar plochého kvádru 

nebo plochého válce. Tento tvar vyplývá z nutnosti vložit do manipulačního 

prostoru pokud možno více objektů ke zpracování34. Zároveň není potřeba velký 

rozsah pohybu ve svislé ose. Vzhledem k výšce okrajů nádob, se kterými se pracuje, 

postačí jednotky centimetrů. Z tohoto pohledu dobře vyhoví koncepce kartézská, 

cylindrická a SCARA.  

                                                 

33 Vysoké rychlosti budou představovat zvýšenou zátěž pro manipulaci především při 

značné hmotnosti přenášeného objektu. To v případě colony picking robotu neplatí, 

zde je hmotnost koncového efektoru v porovnání s hmotností jednotlivých částí 

robotu zanedbatelná.  

34 Petriho misek a mikrotitračních destiček. 
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Pro úspěšný colony picking ovšem nestačí vlastní manipulace v definovaném 

prostoru, nýbrž je třeba i získat a zpracovat obrazová data. Získat obrazová data 

je v zásadě možné dvěma způsoby: 

 shora (fotoaparátem nebo kamerou) a 

 zespodu pomocí skeneru.  

Ve zpracovávaném případě byla zvolena druhá varianta, tedy skenování zespodu. 

Skener i jím snímaná oblast mají tvar obdélníkový, což mírně favorizuje kartézskou 

koncepci. Je samozřejmě pravdou, že i roboty cylindrické nebo SCARA mohou 

obsáhnout obdélníkovou oblast, ale v tomto případě by podstatná část 

manipulačního prostoru byla mimo povrch skeneru a tedy nevyužitelná. Protože na 

desce skeneru leží i mikrotitračí destičky35 nelze uvažovat o konfiguraci s otáčivým 

robotickým manipulátorem mimo skener, leda že by byly použity skenery dva.  

Z pohledu výroby se jeví jako nejvhodnější kartézská koncepce, protože je 

poměrně snadno realizovatelná s vysokou přesností a rigiditou konstrukce. 

Především u rotačních kloubů je dosažení vysoké pevnosti problematické. Výhodou 

kartézské koncepce je uchycení první osy na dvou místech.36 Navazující osy už mají 

povahu nevyžadující působení velkých pák, takže celá konstrukce je velmi pevná 

a stabilní.  

Problémem je už výše zmíněná obtížnost izolace prizmatických kloubů od 

pracovního prostoru, která se ale nejeví jako zásadní.  

Lze tedy konstatovat, že zvolená kinematická koncepce je pro dané použití 

optimální a volba jiné koncepce by svými výhodami nedokázala kompenzovat 

způsobené realizační problémy. Z výše uvedených důvodů se dále bude tato práce 

zabývat pouze kartézskou koncepcí robotu.  

2.2 Metody zpracování obrazu 

V této podkapitole budou popsány metody zpracování obrazu a teorie se zvýšeným 

významem pro vypracování prezentovaného programu.  

                                                 

35 Kvůli identifikaci pozice a počtu jednotlivých jamek. 

36 Tvoří tak konstrukci podobnou mostu. 
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2.2.1 Barevné modely 

Rastrová obrazová data jsou v počítači obvykle reprezentována maticí bodů, z nichž 

každý nese informaci o barvě, jakou má v obraze mít. Nutně proto přichází otázka, 

jak efektivně reprezentovat co nejširší spektrum barev. Obvykle jsou pro 

reprezentaci barevného obrazu používány modely založené na několika hodnotách 

reprezentujících zastoupení různých barevných složek. Nejčastější jsou: 

 RGB, 

 HSL/HSV a  

 CMYK. 

Ne každý barevný prostor může zobrazit všechny barvy, obvykle je gamut 

barevného modelu menší než rozsah lidského oka, ale i mezi jednotlivými modely se 

liší. Ne vždy je proto možné bez ztráty převádět barevnou informaci mezi modely.  

 

Obr. 10 Chromatický diagram se zvýrazněnými barevnými prostory a teplotami chromatičnosti37 

                                                 

37 SPIKER, Nick. Reproducing Visible Spectra.  



 31 

RGB je aditivní model se třemi složkami – červenou, zelenou a modrou. Definice 

jednotlivých barev nejsou univerzálně stanoveny, a proto vznikají upřesňující 

barevné modely jako sRGB nebo AdobeRGB.  

Model RGB lze zobrazit jako krychli s jednotlivými barevnými složkami na 

osách, jak je znázorněno na Obr. 11.  

 

Obr. 11 RGB krychle38 

Aditivní model znamená, že barvy se sčítají aditivně, tedy kombinací více složek 

vznikají světlejší barvy. 

Zatímco model RGB se hodí pro reprezentaci barev uvnitř počítačů a zejména 

pro zobrazování, neodpovídá příliš vnímání barev lidmi. Proto vznikly modely HSL39 

a HSV40. Model HSL zohledňuje skutečnost, že nejvíce barev je člověk schopen 

vnímat při střední světlosti. Při velkém ztmavení i při velkém jasu je tato schopnost 

menší. HSL je lidem bližší i v koncepci míchání barev, kdy barva je obsažena 

v složce H, systost ve složce S a světlost v L. Lze tak barvu zesvětlit nebo ztmavit 

                                                 

38 HORÁK, K. KALOVÁ, I. PETYOVSKÝ, P. RICHTER, M. Počítačové vidění. 
Vysoké učení technické v Brně. Brno : 2008. 

39 Hue, Saturation, Lightness – odstín, nasycení, světlost. 

40 Hue, Saturation, Value – odstín, nasycení, hodnota. 
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(přimíchat bílé nebo tmavé pigmenty) i změnit její nasycení, aniž by se měnila 

vlastní barva. Modelu HSL odpovídá vizualizace v podobě válce41 a je zobrazen na 

Obr. 12. Popisky Hue, Saturation a Lightness odpovídají jednotlivým složkám HSL. 

 

Obr. 12 HSL válec42 

Model HSV je založen na podobném principu, liší se pouze v reprezentaci světlosti 

(value), kdy při maximální hodnotě jsou barvy jasné a syté. Pro srovnání je HSV 

válec na Obr. 13, kde popisky Hue, Saturation a Value odpovídají jednotlivým 

složkám modelu HSV.  

                                                 

41 Lze se setkat i s reprezentací v podobě dvojitého kužele, ale ta ne zcela přesně 

odpovídá modelu – vzdálenost od středu potom není nasycení, ale chromatičností.  

42 HORVATH, Michael. HSL color solid cylinder. 2010. 
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Obr. 13 HSV válec43 

Důležité je, že oba modely jsou schopny reprezentovat barvu odděleně od jasové 

složky – na rozdíl od RGB.  

Dobrou představu o vztahu modelů RGB a HSL dává RGB krychle postavená na 

černý       vrchol s bílým       vrcholem směřujícím vzhůru. Osa 

spojující tyto vrcholy odpovídá složce L v modelu HSL. Odstín (H) je dán úhlem od 

pevného bodu na povrchu k dané barvě a saturace je vzdálenost od osy L k dané 

barvě. Matematické definice převodů mezi těmito barevnými prostory nejsou kvůli 

rozsahu44 uvedeny.  

Posledním zde popsaným modelem bude CMYK45. Tento model, ač není v práci 

přímo využit, je důležitý zejména svým významem pro tisk. Je to model založený na 

                                                 

43 HORVATH, Michael. HSV color solid cylinder. 2010. 

44 Důvodem velkého rozsahu je, že obsahují množství podmíněných operací, nejde 

tedy o jeden převodní vztah.  

45 Cyan, Magneta, Yelow, blacK – tyrkysová, purpurová, žlutá, černá.  
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subtraktivním míchání barev, komplementární k modelu RGB. Teoreticky stačí 

složky C, M a Y, černá složka K byla přidána z praktických důvodů. Vztah mezi 

modely RGB a CMYK je vyjádřen následujícími rovnicemi46:  

  
 
 
 

     
 
 
 
  ( 15 ) 

Rozšíření modelu CMY na CMYK spočívá v nahrazení neutrální části barevné 

intenzity černou barvou. 

              ( 16 ) 

Dopočítání jednotlivých barevných složek je založeno na požadavku, aby v součtu 

byly poměry barev vyvážené. Toho je dosaženo vydělením doplňkovou hodnotou 

k černé barvě. Snížení jednotlivých složek je tak proporcionální.47 

  
  

  

  
    

 
 
 

             ( 17 ) 

Je nutné podotknout, že tyto převodové vztahy jsou velmi přibližné a převod barev 

není věrný. Protože jak RGB tak CMYK jsou modely závislé na zařízení, je při 

požadavku na věrnou barevnou reprezentaci nutné použít systémy pro správu barev. 

Poněkud přesnější převod může poskytnout převod přes CIE 193148.  

2.2.2 Houghova transformace 

Houghova kruhová transformace je používána v realizovaném programu na několika 

místech: 

 lokalizace Petriho misek v obrazu ze skeneru,  

 lokalizace mikrotitračních destiček v obrazu ze skeneru a 

 vlastní lokalizace kolonií – zejména částečně spojených. 

                                                 

46 FORD, Adrian. ROBERTS, Alan. Colour Space Conversions. 1998. Rovnice 

přepsány do maticové podoby. 

47 Některé zdroje uvádějí pouze odečtení černé složky bez normalizace.  

48 Způsob vyjádření barev, jehož podrobnější rozbor přesahuje rozsah této práce. 
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Je proto vhodné se jí zabývat. Houghova transformace je transformací z obrazového 

prostoru do prostoru parametrů. Podoba parametrického prostoru vychází z podoby 

hledaného tvaru – množství parametrů nutných pro jeho popsání. V tomto oddíle 

budou podrobněji popsány Houghova kruhová transformace a lineární transformace, 

které jsou v programu použity.  

2.2.2.1 Houghova kruhová transformace 

Houghova lineární transformace je jedinou variantou, která se objevila v původním 

Houghově patentu49. Zajímavostí je, že patent předpokládal realizaci za pomoci 

osciloskopů a generátorů signálu spíše než použití počítačů. 

 

Obr. 14 Princip Houghovy transformace 

Transformace je založena na promítnutí každého obrazového bodu do přímky 

v parametrickém prostoru s tím, že body patřící do jedné přímky v obrazu se 

protnou v jednom bodě parametrickém prostoru.  

                                                 

49 HOUGH, Paul V. C. Method and Means for recognizing complex patterns [patent]. 

Patent, US 3,069,654. Uděleno Dec. 18, 1962. 
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Původní návrh přímku parametrizoval pomocí sklonu a protnutí, což se ukázalo 

jako nevýhodné. Zejména proto, že oba parametry mohly nabývat i nekonečných 

hodnot a parametrický prostor tak byl neúměrně velký. Proto byla navržena 

parametrizace pomocí normály a vzdálenosti50: 

               ( 18 ) 

Tato parametrizace je zobrazena na následujícím Obr. 15. 

 

Obr. 15 Normálová parametrizace přímky 

Parametrizací úhlem a vzdáleností je docíleno toho, že oba parametry jsou 

ohraničené. Úhel normály má rozsah 180° a její vzdálenost je nejvýše dvojnásobek 

úhlopříčky původního obrazu. Tím jsou rozsahy obou parametrů i velikost 

parametrického prostoru omezeny.  

S touto parametrizací se každý bod promítne do sinusoidy, přičemž sinusoidy 

zobrazující body jedné přímky se protnou v jednom bodě. 

                                                 

50 DUDA, Richard O.; HART, Peter E. Use of the Hough Transformation to Detect 

Lines and Curves in Pictures. Communications of Association for Computing 
Machinery, 15(1):11-15, 1972. 
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2.2.2.2 Houghova kruhová transformace 

Kruhová transformace je nejjednodušší formou zobecněné Houghovy transformace. 

Vychází z rovnice pro kružnici:51  

                  ( 19 ) 

Z této rovnice je zřejmé, že kružnice má tři parametry  ,   a  . To znamená, že 

parametrický prostor pro hledání obecné kružnice bude třírozměrný. Parametrické 

vyjádření vypadá následovně52: 

              ( 20 ) 

              ( 21 ) 

Třetí rozměr parametrického prostoru kromě roviny určující pozici středu vyjadřuje 

poloměr kruhu. Všechny kruhy se stejnou pozicí středu tedy představují tvar kuželu, 

jak je vidět na následujícím Obr. 16.  

 

Obr. 16 Parametrický prostor Houghovy kruhové transformace53 

                                                 

51 PEDERSEN, Simon Just Kjeldgaard. Circular Hough Transform. Aalbor University 

2007. 

52 PEDERSEN, Simon Just Kjeldgaard. Circular Hough Transform. Aalbor University 

2007. 



 38 

Při hledání kružnic známého poloměru lze parametrický prostor omezit do dvou 

rozměrů. Cílem je, aby se všechny body ležící na kružnici v obrazovém prostoru 

promítly do jejího středu v parametrickém prostoru.  

Tato představa odpovídá vykreslení kružnice v parametrickém prostoru pro 

každý bod hrany v obrazovém prostoru. Všechny takto vykreslené kružnice se 

protnou v jednom bodě, kterým bude právě střed hledané kružnice. Popisovaná 

situace je na následujícím obrázku Obr. 17.  

 

Obr. 17 Přechod mezi obrazovým a parametrickým prostorem Houghovy transformace54 

Pro více kružnic stejného průměru může nastat situace, kdy se kružnice 

v parametrickém prostoru patřící různým kružnicím v obrazovém prostoru protnou 

i v místech, kde se žádná kružnice nenachází. Je proto nutné pro nalezené středy 

ověřovat, zda opravdu představují střed kružnice. Situace je znázorněna na Obr. 18.  

Na obrázku jsou červeně vyznačeny středy skutečných kružnic a modře je 

vyznačen zdánlivý střed neexistují kružnice. Původní kružnice z obrazového 

prostoru jsou ve druhé části obrázku znázorněny čárkovaně. Je vidět, že body na 

kružnicích v obrazovém prostoru tvoří středy kružnic v parametrickém prostoru.  

                                                                                                                                               

53 RHODY, Harvey. Lecture 10: Hough circle transform. Rochester Institute of 

technology. 2005. 

54 RHODY, Harvey. Lecture 10: Hough circle transform. Rochester Institute of 

technology . 2005. 
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Obr. 18 Falešně detekovaná kružnice v místě s vyšší koncentrací kružnic55 

V praktických implementacích je obvykle použita právě 2parametrická podoba 

s předem známým poloměrem. V případě potřeby je spuštěna opakovaně pro každý 

poloměr. 

Existuje i zobecněná varianta pro libovolný tvar bez analytického vyjádření. 

Hledání takových objektů se provádí pomocí vyhledávací tabulky, která obsahuje 

relativní pozice bodů v hledaném tvaru. 56 

2.2.3 Označování spojených objektů 

Označování spojených objektů (connected components labeling) je technika široce 

používaná v rámci této práce i jinde. Spočívá v označení jednotlivých pixelů 

v obrazu tak, že pixely každého odděleného objektu mají hodnotu příslušné 

značky.57 Při vykreslování je obvyklé vyplnit každou oblast jinou barvou, přestože 

konkrétní barva nemá s vlastnostmi označované oblasti nic společného.  

Z takto upraveného obrazu potom lze vybrat jednotlivé oblasti, spočítat je, ale 

hlavně pro každou takovou oblast zvlášť určit důležité vlastnosti jako vyplněná 

plocha, obvod, rozměry apod.  

                                                 

55 RHODY, Harvey. Lecture 10: Hough circle transform. Rochester Institute of 

technology. 2005. 

56 HORÁK, K. KALOVÁ, I. PETYOVSKÝ, P. RICHTER, M. Počítačové vidění. 
Vysoké učení technické v Brně. Brno : 2008. 

57 SHAPIRO, Linda. Computer Vision. Prentice Hall : 2002. 
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Existuje více různých metod pro určení, zda jsou dva pixely spojené – patří 

jednomu objektu nebo nikoliv. Pro toto určení je důležitý pojem okolí. V reálných 

aplikacích se obvykle používá 4-okolí nebo 8-okolí, jak je ukázano na Obr. 19.  

 

Obr. 19 Metriky okolí58 

Matematická definice 4-okolí vypadá následovně59: 

                                                     ( 22 ) 

Nyní, po probrání nutných teoretických základů, nic nebrání postoupení 

k popisu a analýze konkrétního zařízení. 

                                                 

58 HAGIT, Hel-Or. Image Processing – Lesson 13. Haifa.  

59 BOUMAN, Charles A. Digital Image Processing Laboratory:Neighborhoods and 
Connected Components. Purdue University. West Lafayette : 2011. 
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33  MMEERREEBBIITT  CCOOLLOONNYY  PPIICCKKEERR  

Merebit ColonyPicker je prototyp robotického manipulátoru určeného pro přenos 

individuálních bakteriálních kolonií z Petriho misek do mikrotitračních destiček.  

3.1 Popis konstrukce robotického systému 

Tělo robotu je tvořeno masivní konstrukcí z hliníkových profilů a plechů. Spodní 

výsuvné patro obsahuje řadiče krokových motorů a napájecí zdroj. Kromě toho je 

zde umístěn i 32bit mikroprocesor PIC, který zajišťuje generování impulzů pro 

krokové motory a komunikaci s řídicím počítačem přes USB port. Vytváří rovněž 

rozhraní pro zjišťování hodnot z potřebných senzorů a nastavování výstupů60. 

 

Obr. 20 Fotografie colony picking robotu – levá strana 

Nad výsuvným oddílem s elektronikou je umístěn a připevněn skener HP, jehož 

skenovací plocha tvoří zároveň i plochu pro ukládání Petriho misek 

i mikrotitračních destiček.  

                                                 

60 Relé pro zapínání sterilizace manipulační jehly.  
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Velmi důležitá je skutečnost, že skener je umístěn rovnoběžně se směrem pohybu 

robotu v jednotlivých osách, což umožňuje transformovat pouze měřítko. 

Vyvarováním se rotační transformaci je zachována plná přesnost od naskenovaného 

obrazu až po navigaci manipulační hlavy nad přesnou pozici.  

K vymezení správného umístění slouží hliníková předloha61 s rozměrem 

odpovídajícím výřezu pro skener a s otvory pro přesné umístění pracovních nádob.  

 

Obr. 21 Colony Picker – nový design62 

3.1.1 Prvky kinematického řetězce 

Kinematický řetězec je tvořen třemi osami X,Y a Z, přičemž v ose Z se pohybují tři 

efektory.  

Osa X je tvořena přemostěním celé šířky robotu hliníkovým profilem. Ke 

konstrukci robotu je připevněna lineárním prizmatickým vedením HIWIN, které 

zaručuje přesný lineární pohyb bez pohybu do stran a kroucení. Druhá strana je 

podepřena volně na kolečkách.  

                                                 

61 Není na fotografiích. 

62 Převzato z www.merebit.com 
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Obr. 22 Ilustrační fotografie prizmatického kloubu HIWIN63 

Pohon v ose X je zajištěn krokovým motorem zabudovaným do konstrukce robotu. 

Pohyb je přes ozubená kola přenášen ozubeným pryžovým řemenem připevněným 

k přemosťovacímu profilu. Kvůli kalibraci, zajíždění do nulové polohy i bezpečnosti 

je osa na obou koncích opatřena mechanickými rozpínacími koncovými spínači.  

Osa Y je řešena obdobně, opět je použito lineární vedení HIWIN a pohon 

krokovým motorem přes ozubený řemen. Rovněž osa Y je na obou koncích 

vybavena mechanickými koncovými spínači.  

 

Obr. 23 Detail osy Y – pravá strana 

Napájení pohonu osy Y je zajištěno kabely vedoucími přes energetický řetěz od 

řadiče krokového motoru. Na ose Y je připevněna pracovní hlava vybavená třemi 

jehlami pohyblivými v ose Z.  

                                                 

63 Obrázek převzat z http://www.cncshop.cz/upload/products/preview/223-HGH.jpg 
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Jednotlivé jehly jsou upevněny v lineárních prizmatických kloubech vyrobených 

z mosazi a poháněny každá zvlášť krokovými motory přes šroubový převod. Tři 

jehly umožňují přenášet více kolonií najednou nebo souběžně provádět sterilizaci 

jedné jehly, zatímco jiná stále pracuje. Rovněž je možné nahradit manipulační jehlu 

zakončením hadice pro dávkování živného roztoku do mikrotitrační destičky.  

 

Obr. 24 Detail pohonu osy Y a manipulační hlavy se třemi motory 

Každá jehla je opatřena mechanickým limitním spínačem v horní poloze, spínání 

v dolní poloze je řešeno měřením dotyku jehly s povrchem živného roztoku 

laděným obvodem. K jehlám je rovněž přivedeno napájení pro teplotní sterilizaci. 

Vše je napájeno přes energetický řetěz pohyblivý souběžně s osou Y.  

3.1.2 Vlastnosti robotu 

Rozsah pohybu v každé ose umožňuje pokrytí celé pracovní plochy kteroukoli 

jehlou. Osa X je mezi limitními spínači 410 mm a osa Y je pohyblivá v rozmezí 

270 mm. V obou osách je rozlišení (minimální pohyb odpovídající jednomu kroku 

motoru) méně než 0,038 mm64.  

                                                 

64 Na jeden milimetr připadá 26,59 kroků. 
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Exaktní měření rychlosti nebyla prováděna, ale orientačně lze uvést, že přejezd 

v celé délce kterékoliv osy trvá méně než jednu sekundu. Přesun 400 kolonií65 trvá 

přibližně 20 minut v závislosti na jejich rozmístění66, nutno ovšem podotknout, že 

tento údaj je ovlivněn tím, že v místě každé nabírané i umisťované kolonie byla 

pohyby robotu vykreslována značka, což zabralo nezanedbatelnou část celkové 

doby.  

Testováním limitních snímačů byla zjištěna jejich opakovatelnost s menší než tři 

kroky (z celkových více než 10 000). To odpovídá vzdálenosti menší než 0,2 mm. 

Testování spočívalo v opakovaném najíždění střídavě na minimální a maximální 

doraz a záznamem počtu kroků ujetých mezi těmito polohami. Není tedy vyloučen 

větší rozdíl pro jednotlivý koncový spínač, ale je krajně nepravděpodobné, že by 

snížil přesnost pod přijatelnou hranici.  

S uvážením faktu, že nejmenší identifikovatelné kolonie mají rozměry 

v desetinách milimetru, což je o řád více než přesnost polohování robotu se 

započítáním možných chyb, lze konstatovat, že přesnost je vyhovující.  

Od motorů není vedena zpětná vazba, jsou tedy ovládány s předpokladem, že 

žádný krok nebude přeskočen. Experimentálně se podařilo nastavit rychlost tak, aby 

předpoklad vykonání všech kroků platil, což bylo usnadněno skutečností, že hmota, 

kterou je pohybováno, je konstantní. Pravdou však zůstává, že v zájmu spolehlivosti 

by bylo vhodné nějakou formu zpětné vazby67 zavést.  

3.2 Programové rozhraní 

Interface robotu je představován virtuální sériovou linkou přes sběrnici USB. 

Umožňuje odeslání přibližně dvaceti parametrizovaných pokynů, z nichž každý je 

individuálně potvrzován při přijetí.  

                                                 

65 To je přibližné množství, které může být v jedné misce, nebo v nejjemnější 

mikrotitrační destičce.  

66 Viz přílohu. 

67 Byť by byla pouze informační a vyvolala novou kalibraci v případě, že by se 

skutečná pozice odchýlila od pozice předpokládané programem.  
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Systém je koncipován jako univerzální ovladač krokových motorů a digitálních 

vstupů a nemá tedy funkce specifické pro konkrétní aplikaci.  

Řízení krokových motorů je řešeno periodickou negací výstupního pinu 

s nastavitelnou periodou, která se může plynule měnit, čímž je umožněn plynulý 

rozjezd a zpomalování.  

Po seznámení se s robem, jeho vlastnostmi a parametry je možné postoupit  

k dalšímu tématu, kterým je návrh vlastního ovládacího programu pro cololny 

picking robot.  
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44  OOVVLLÁÁDDAACCÍÍ  PPRROOGGRRAAMM  PPRROO  MMEERREEBBIITT  

CCOOLLOONNYY  PPIICCKKEERR  

Těžištěm této práce je návrh systému řízení pro colony picking robot. Ovládací 

software sestává ze dvou hlavních relativně oddělených částí.  

 ColonyCounter a 

 vlastní ovládací software (ColonyPicker). 

ColonyCounter je sada knihoven pro zpracování obrazových dat využívající 

knihovny AForge.NET. Je funkční jak samostatně tak jako součást programu 

ColonyPicker. Ten na základě výstupu modulu ColonyCounter provádí plánování 

sběru a pokládání kolonií a následně řídí vlastní proces přenosu.  

 

Obr. 25 Hierarchie systému Colony Picker 

4.1 Zpracování obrazových dat 

Zpracování obrazových dat zajišťuje modul ColonyCounter. Ten, jak už bylo 

zmíněno výše, je sadou knihoven pro identifikaci a spočítání kolonií v obraze 

a určení přesných pozic jednotlivých kolonií. Pro zpracování obrazu jsou využívány 

knihovní funkce frameworku AForge.NET. Ten byl zvolen především proto, že je 
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Task 
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v programovacím jazyce C#, jako ostatně celá aplikace a jeho licenční podmínky 

umožňují jeho použití.68  

Hlavní problémy, které ColonyCounter musí řešit jsou způsobeny kvalitou 

vstupních obrazových dat, která je ovlivněna způsobem jejich získávání – tedy 

skenováním přes dno misky a vrstvu živného roztoku. To způsobuje mírné, ale 

u nejdrobnějších kolonií nezanedbatelné rozostření a někdy artefakty způsobené 

rozkladem světla v průhledných stěnách misky. Detekce drobných kolonií navíc 

vyžaduje poměrně vysoké rozlišení vstupních obrazů, což má za následek dlouhou 

dobu zpracování obrazu a problémy s alokováním operační paměti.  

4.1.1 Struktura modulu ColonyCounter 

V rámci ColonyCounteru je vytvořeno několik tříd reprezentujících základní prvky 

procesu identifikace a spočtení kolonií. Základním objektem je struktura Colony, 

která reprezentuje jednotlivé kolonie na Petriho misce. Každá Petriho miska69 je 

reprezentována instancí třídy PetriDish, která obsahuje hlavní funkčnost 

identifikace kolonií. Víceméně doplňkovou roli pak hraje třída PetriDishFinder, 

která obstarává nalezení Petriho misky v globálním naskenovaném obraze.  

4.1.2 Jednotlivé součásti modulu ColonyCounter 

Základním objektem je struktura Colony, která reprezentuje individuální kolonii. 

Deklarece nejdůležitějších členů struktury Colony jsou:  

    public struct Colony:IComparable<Colony> 
    { 
        /// <summary> 
        /// Position in image [px] 
        /// </summary> 
        public DoublePoint Position; 
 
        /// <summary> 
        /// Radius of culture [px] 
        /// </summary> 
        public Double Radius; 
 
        /// <summary> 

                                                 

68 GNU Lesser General Public License. Version 3, 29 June 2007. cit. 2011-10-27. 

Dostupný z <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html> 

69 Obvykle jsou zpracovávány tři, ale struktura programu umožňuje libovolný počet 

v závislosti na kapacitě počítače.  
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        /// Area of culture in image [px] 
        /// </summary> 
        public Int32 AreaReal; 
 
        /// <summary> 
        /// Area of ideally round culture [px] 
        /// </summary> 
        public Double Area; 
 
        /// <summary> 
        /// Ratio of real number of pixels in the colony to ideally round colony 
        /// </summary> 
        public Double FillFactor; 
 
        /// <summary> 
        /// True if not connected to any other colony 
        /// </summary> 
        public Boolean Separated; 
 
        /// <summary> 
        /// Method used to detect colony 
        /// </summary> 
        public ColonyDetectionSource Source; 
 
        /// <summary> 
        /// Compares colony to other colony by AreaReal 
        /// </summary> 
        public int CompareTo(Colony other); 
 
        /// <summary> 
        /// Saves to xml representation 
        /// </summary> 
        public XElement SaveToXml (); 
    } 

Struktura Colony slouží pro uchování informací o jednotlivých koloniích. Které 

informace jsou uchovávány, je zřejmé z výše uvedených prototypů jednotlivých 

členů.  

Za zmínku stojí snad jen rozdíl mezi členy Int32 AreaReal a Double Area. První 

uchovává informaci o skutečném počtu pixelů, které tvořily kolonii; druhý 

vypočítává plochu ideálně kulaté kolonie.  

Funkce XElement SaveToXml () je součástí systému ukládání výsledných zpráv 

a generuje vlastní reprezentaci v xml. V zásadě je možné uložené kolonie znovu 

načíst a použít pro přesun do mikrotitračních destiček za předpokladu, že s miskami 

nebylo od okamžiku skenování pohybováno. Této skutečnosti je možné využít při 

dlouhodobém sledování kolonií v případě, že je zájem sledovat vývoj vlastnosti 

individuálních kolonií (oproti statistickým údajům shrnujícím vlastnosti celé misky). 
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Kolonie jsou obsaženy na Petriho miskách, čemuž odpovídá i zvolená 

reprezentace v programovém kódu. Nejdůležitější70 členy třídy jsou:  

    public class PetriDish 
    { 
        /// <summary> 
        /// Settings for thresholding 
        /// </summary> 
        public ThresholdingSettings ThresholdingSettings; 
 
        /// <summary> 
        /// image mask without counted colonies 
        /// </summary> 
        private Bitmap ResidualImage; 
 
        /// <summary> 
        /// List of colonies  
        /// </summary> 
        public List<Colony> Colonies; 
 
        /// <summary> 
        /// Using a blobcounter finds initial colony suspects 
        /// </summary> 
        /// <returns>List of Bitmaps that might be colonies</returns> 
        public List<Bitmap> FindSuspects (); 
 
        /// <summary> 
        /// Analyzes Bitmap samples and determines thresholding settings  
        /// based on these samples 
        /// </summary> 
        /// <param name="samples">Sample Bitmaps to be analyzed,  
        /// can be connected from automatic and manual sample collection 
        /// </param> 
        /// <returns>thresholding settings corresponding to supplied samples</returns> 
        public ThresholdingSettings AnalyzeSamples (List<Bitmap> samples); 
 
        /// <summary> 
        /// Performs multi-criterial thersholding 
        /// </summary> 
        /// <param name="filterSettings">thersholding settings</param> 
        internal Bitmap Filter (ThresholdingSettings filterSettings); 
 
        /// <summary> 
        /// Using a blobcounter finds Separated colonies matching criteria 
        /// </summary> 
        internal List<Colony> FindSeparatedColonies (); 
 
        /// <summary> 
        /// Finds partially connected colonies using hough transform 
        /// </summary> 
        /// <returns>list of colonies</returns> 
        internal List<Colony> FindHough (); 
 
        /// <summary> 
        /// Creates bitmap based on chosen settings 
        /// </summary> 
        public Bitmap Visualize (…); 
    } 

                                                 

70 Třída obsahuje mnoho jiných členů s pomocnou funkcí nebo natolik triviálních, že 

není třeba je zmiňovat 
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Proměnná ThresholdingSettings ukládá nastavení pro prahování původního 

obrazu a má tedy zásadní vliv na to, které pixely budou považovány za kolonii 

a které nikoliv.  

Bitmapa Bitmap ResidualImage je používána pro uchování informace o oblastech 

identifikovaných v rámci prahování, jako kolonie které zatím nebyly přiřazeny 

k jednotlivým individuálně určeným koloniím a nejsou tedy reprezentovány 

instancí struktury Colony.  
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Obr. 26 Vývojový diagram procesu hledání kolonií 

Jednotlivé individuálně určené kolonie jsou uchovány v generické sbírce 

List<Colony> Colonies. To je silně typové pole s automatickou úpravou kapacity. 
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Automatická úprava kapacity je výhodná, protože na začátku nelze určit, kolik 

kolonií bude nalezeno.  

Metoda List<Bitmap> FindSuspects v původním obraze pomocí prahování 

a metody označování spojených prvků71 najde nejzřetelnější kolonie, což jsou 

oddělené kruhové oblasti s jasem vyšším než okolí. Tyto jsou potom použity jako 

vzorky pro nastavení automatického prahování, jehož výsledkem je černobílá 

bitmapa reprezentující oblasti pokryté koloniemi.  

Výsledky výše popsané metody jsou použity alternativně k ručně určeným 

vzorkům jako vstup pro metodu ThresholdingSettings AnalyzeSamples (List<Bitmap> 

samples), která zjistí znaky charakteristické pro vybrané vzorky (jako barva, jas…) 

a nastaví podle toho prahování. Úspěšnost uvedené metody je velmi dobrá. 

Problémy jsou způsobovány u velmi malých a nezřetelných koloniích a u výrazných 

artefaktů od skenování (prosvětlené stěny misky).  

U vzorků jsou analyzovány histogramy jednotlivých složek v modelech RGB 

a HSV. Vlastní prahování je pak na základě více kritérií prováděno metodou Bitmap 

Filter (ThresholdingSettings filterSettings). 

 

Obr. 27 Ukázka výsledku automatického prahování po automatickém výběru vzorků72 

                                                 

71 Connected components labelling 

72 Zároveň ukázka použití metody Bitmap Visualize (…). 
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Takto předzpracovaný obraz vstupuje do metody FindSeparatedColonies (), která 

vybere samostatné (vzájemně oddělené) kolonie použitím označování spojených 

objektů. Jak už bylo naznačeno výše, tyto kolonie jsou z obrazu smazány a zbytkový 

obraz je předán další metodě, kterou je List<Colony> FindHough ().  

Tato metoda za použití Houghovy kruhové transformace vyhledává částečně 

srostlé kolonie. Teoreticky by samozřejmě šlo použít tuto metodu i individuálně, 

oddělené hledání samostatných kolonií je prováděno především kvůli rychlosti.  

Na závěr lze vypočítat statistiky o nalezených koloniích; z nich a z oblasti 

pokryté individuálně neidentifikovatelnými koloniemi lze odhadnout celkové 

množství kolonií73. Nalezené kolonie lze uložit do xml pomocí metody public void 

SaveToFile (string fileName), která využívá výše zmíněnou metodu pro ukládání 

jednotlivých kolonií.  

 

Obr. 28 Ukázka výsledku hledání Petriho misky74 

                                                 

73 To má význam pro určení koncentrace bakterií v použitém roztoku. 

74 Jsou rovněž patrné nejčastější formáty mikrotitračních destiček a vymezovací 

předlohu zmíněnou ve fyzickém popisu zařízení.  
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Především pomocnou roli má třída class PetriDishFinder, která v globálním obraze 

nalezne jednotlivé Petriho misky. Jsou hledány použítím Houghovy transformace 

s pevně zadaným poloměrem – ten je totiž konstantní a známý. Z vyhledaných 

misek jsou podle intenzity a pozice vybrány kruhy, které s největší 

pravděpodobností představují Petriho misky. Takto nalezené pozice misek jsou 

potom předány dále pro vytvoření instance třídy PetriDish z příslušných výřezů 

obrazu.  

Závěrem tohoto oddílu lze konstatovat, že byl navržen funkční systém 

identifikace a počítání kolonií, který lze použít jak samostatně, tak, a to je důležité, 

jako součást většího celku. Jsou uvažována další zlepšení umožňující spolehlivější 

hledání málo zřetelných a spojených kolonií.  

4.2 Plánovací systém 

Pro použití v aplikaci ColonyPicker byl navržen jednoduše použitelný plánovací 

systém, který na základě známých pozic kolonií a jamek v cílových mikrotitračních 

destičkách navrhne vhodné pořadí v jakém mají být kolonie nabrány a následně 

vloženy do jamek v mikrotitrační destičce.  

Algoritmus plánovače vychází ze skutečnosti, že největší časovou ztrátou je 

rozjezd a zpomalování. Zároveň z uspořádání pracovní plochy (patrno na Obr. 28) 

vyplývá, že všechny kolonie jsou v oddělené oblasti a všechny cíle jsou v jiné 

oddělené oblasti.  

Proto bylo rozhodnuto, že robot bude vždy usilovat o nabrání kolonie na každou 

dostupnou jehlu a poté o vyprázdnění všech jehel. Tato metoda se ukázala 

z časového hlediska optimální. 

4.2.1 Části plánovacího systému 

Plánovací systém implementovaný ve třídě class PickingPlanner obsahuje 

následující nejdůležitější členy: 

    class PickingPlanner 
    { 
        /// <summary> 
        /// Motor control class to execute plans 
        /// </summary> 
        public MotorControl PlanExecutor; 
 
        /// <summary> 
        /// Colonies to be picked 
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        /// </summary> 
        public List<Target> UnpickedColonies; 
 
        /// <summary> 
        /// Locations to put colonies in 
        /// </summary> 
        public List<Target> Targets; 
 
        /// <summary> 
        /// Needles' configuration 
        /// </summary> 
        public List<Needle> Needles; 
 
        /// <summary> 
        /// Creates the picking plan 
        /// </summary> 
        void FindPicks (); 
        
        /// <summary> 
        /// Computes distance of selected type  
        /// </summary> 
        void ComputeDistances ( 
            DistanceType distanceType, List<Target> targets, 
            NeedleStatus desiredNeedleStatusForOperation); 
    } 

Proměnná MotorControl PlanExecutor představuje fyzické zařízení, které bude 

plán vykonávat, její struktura bude popsána dále. Jednotlivé seznamy List<Target> 

UnpickedColonies, Targets, Needles jsou výstupem z modulu zpracování obrazu, 

případně jsou zadány z nastavení a představují podklad pro plánování, lze na ně 

pohlížet jako na zadání.  

Zajímavá je funkce FindPicks (),která střídavě hledá nejbližší vzdálenost mezi 

neobsazenou jehlou a nenabranou kolonií a následně mezi jehlou s nabranou kolonií 

a volnou jamkou. Cyklus se opakuje dokud jsou nenabrané kolonie a volné jamky.  

Při hledání vzdáleností se spoléhá na metodu void ComputeDistances(…), která 

umožňuje spočtení vzdálenosti podle vybrané metriky.  

Z hlediska rychlosti je možné použít vzdálenost Chebyshevovu75, protože na osu, 

která se posunuje o větší vzdálenost se bude vždy čekat. Z hlediska pro pozorovatele 

příjemného a smysluplného dojmu je vhodnější použít vzdálenost Euklidovu, která 

nikdy nepovede na delší dobu cesty a výrazně zlepší celkový dojem. I na 

vizualizovaném rozdílu vzdáleností na Obr. 29 je vidět, že Euklidovská vzdálenost je 

vždy větší nebo rovna než Chebyshevova. Ostatně to vyplývá i ze skutečnosti, že 

Euklidovská vzdálenost nikdy nebude menší, než vzdálenost v jednotlivé ose.  

                                                 

75 Definovanou jako největší v posuzovaných osách. 
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Obr. 29 Rozdíl mezi Euclidovskou a Chebyshevovou vzdáleností 

Plánovací systém tedy umožňuje naplánování funkční strategie, která až na možné 

výjimky v okrajových oblastech bude časově optimální.  

4.3 Komunikace 

Komunikace je realizována přes virtuální sériovou linku přes sběrnici USB. Na straně 

počítače obstarává nejnižší úroveň komunikace třída class Communication zamýšlená 

jako nejnižší zaměnitelná skupina funkcí, kterou je třeba měnit při změně fyzické 

vrstvy komunikace, například pro komunikaci přes Ethernet.  

Obsahuje frontu bezprostředně následujících příkazů k odeslání, která zaručuje, 

že další příkaz nebude odeslán před reakcí na příkaz odeslaný dříve. Kromě toho 

obsahuje obsluhu událostí třídy sériové linky a zpracování příchozích zpráv. 

Nadřazené vrstvě předává události o změně stavu zařízení a dokončení aktuálního 

příkazu (typickým příkazem, jehož vykonání trvá nezanedbatelnou dobu je přejezd 

z místa na místo).  

Třída rovněž obsahuje systém hlídání komunikace, který při příliš dlouhém 

nepřijetí odpovědi rozpozná přerušení komunikace a pokusí se komunikaci obnovit.  

4.4 Systém řízení úloh 

Pro zpracování relativně komplexních úkolů jakými, ač se to nezdá, nabírání 

a pokládání kolonií je, se programování přímo pokyny ve zdrojovém kódu ukázalo 
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jako nevhodné76. Byl proto navržen systém objektové reprezentace úloh, ten sestává 

hlavně ze tří tříd:  

 public abstract class BaseTask, 

 public class ComplexTask : BaseTask, 

 public class PrimitiveTask: BaseTask. 

Vztah mezi nimi by se dal popsat následovně: PrimitiveTask je primitivní úloha, 

kterou zvládne třída MotorControl vykonat jako sérii neoddělitelných příkazů třídě 

Communication, což přímo odpovídá sérii nedělitelných příkazů pro mikroprocesor 

v zařízení.  

Třída ComplexTask je uspořádanou sadou objektů BaseTask, které mohou být jak 

primitivními úlohami tak mohou být další komplexní úlohou.  

Od třídy MotorControl se očekává, že v řadě komplexních úloh čekajících ve 

frontě vezme první, pokud je to komplexní úloha tak ji rozbalí na její jednotlivé 

složky a pokud je to primitivní úloha tak ji vykoná. Každá úloha, u které je to 

relevantní, přitom má nastavené blokační úlohy, před jejichž dokončením nemůže 

začít. 

Tím je umožněno, že při zadávání úloh lze používat předem připravené celky, 

což výrazně usnadňuje tuto činnost. Na ukázku lze použít funkci hledající limity 

pohybu – vymezení pracovní oblasti (Reset() a GotoXY() jsou funkce vracející 

komplexní úlohy): 

    Reset(), 
    new PrimitiveTask  
        (TaskType.setSpeed, MotorName.X, DeviceInfo.StopSpeed, null), 
    new PrimitiveTask  
        (TaskType.setSpeed, MotorName.Y, DeviceInfo.StopSpeed, null), 
    GotoXY (30000, 30000), 
    new PrimitiveTask  
        (TaskType.setSpeed, MotorName.X, DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed, null), 
    new PrimitiveTask  
         (TaskType.setSpeed, MotorName.Y, DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed, null) 

Zadání úlohy, která nakreslí kruh77 spočívá především ve výpočtu jednotlivých 

pozic; vlastní režie vytvoření úlohy (tučně) je minimální. Vypadá následovně:  

                                                 

76 Nevhodným je zde myšleno příliš pracné, nespolehlivé obsahující opakující se části 

kódu. 

77 Užitečná pro testovací a předváděcí účely. 
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    public static ComplexTask DrawCircle  
        (int radius, int centerX, int centerY,int steps) 
    { 
        double angleStep = 2d * Math.PI /(double)steps; //rad 
 
        List<BaseTask> tasks = new List<BaseTask> (); 
        int x; 
        int y; 
        for ( 
            double angle = 0;  
            angle <= 2 * Math.PI + angleStep /10;  
            angle += angleStep) 
        { 
            x = (int)Math.Round (radius * Math.Sin (angle)) + centerX; 
            y = (int)Math.Round (radius * Math.Cos (angle)) + centerY; 
            tasks.Add (GotoXY (x, y)); 
        } 
        return new ComplexTask (tasks); 
    } 

Takto naplánované úlohy jsou samozřejmě i výstupem plánovače úloh popisovaného 

výše.  

4.4.1 Výhody systému řízení úloh 

Systém řízení úloh, tak jak byl navržen, přináší celou řadu výhod. Kromě robustní 

spolehlivé funkce (což může být dosaženo i jinou metodou) lze za výhodu považovat 

i možnost oddělení subsystému, který úkoly vykonává od subsystému, kde se úlohy 

vytvářejí a zadávají.  

Navržený systém, jak už bylo zmíněno, používá pro předání úloh objekty. Úlohy 

jiné než primitivní tedy nejsou programovány přímo kódem, ale mají spíš povahu 

dat. Předávání úloh pomocí objektů teoreticky umožňuje i jejich serializaci, 

například do xml nebo odesílání přes síť.  

Umožněním vytváření vnořených úloh je docíleno velmi dobré přehlednosti 

zápisu, zejména je zamezeno opakování kódu, který je velmi podobný, ale obtížně 

vyčlenitelný do zvláštní funkce kvůli nutnosti předávání parametrů, z nichž některé 

nejsou v době zadávání známy. Pro srovnání poslouží volání funkce public void 

Reset (), která najede ve všech osách na minimální dorazy a vynuluje zaznamenané 

souřadnice. Se systémem řízení úloh vypadá volání následovně: 

        public void Reset () 
        { 
            //smazání limitů 
            limitX = 0; 
            limitY = 0; 
            //najetí na nulu a reset souřadnic v zařízení 
            EnqueueTask (TaskFactory.Reset ()); 
            //cílový stav - robot je na dorazech, všechny poziční a limitní 
              hodnoty jsou 0 
        } 
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Nebylo by vypovídající srovnávat volání vytvořené úlohy s kompletní algoritmem, 

proto je třeba uvést i vytváření úlohy, přestože k tomu dochází v úplně jiné části 

programu: 

/// <summary> 
/// Lifts all three Z motors and goes to maximum available negative position 
/// </summary> 
public static ComplexTask Reset () 
{ 
    return new ComplexTask ( 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.Z1, DeviceInfo.StopSpeed, null), 
        GotoZ (DigitalOutput.relayZ1, 30000), //raise all Z motors 
        GotoZ (DigitalOutput.relayZ2, 30000), 
        GotoZ (DigitalOutput.relayZ3, 30000), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.X, DeviceInfo.StopSpeed, null), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.Y, DeviceInfo.StopSpeed, null), 
        GotoXY (-30000, -30000), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setPosition, MotorName.X, 0, null), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setPosition, MotorName.Y, 0, null), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.X, DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed, 
null), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.Y, DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed, 
null), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.Z1, DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed, 
null) 
        ); 
} 

Jak je vidět, celá tvorba úlohy i její volání vyžaduje pouze několik řádků, dojezd na 

koncovou pozici a vynulování souřadnic před použitím systému řízení úloh je pouze 

pro srovnání uvedeno kvůli značnému rozsahu v příloze 10.2.10 na straně 110.  

Možná největší výhodu lze spatřovat v tom, že systém vykonávající úlohy musí 

fakticky zvládat pouze velmi omezenou množinu primitivních úloh a správu fronty 

s úlohami. To usnadňuje testování i zvyšuje spolehlivost. 

Lze tedy shrnout, že vytvořený systém řízení úloh umožnil: 

 kratší a přehlednější zápis úloh na všech úrovních abstrakce, 

 vyšší spolehlivost vyčleněním zápisu úloh z výkonného programu a 

 umožnění přenositelnosti úloh. 

4.5 Vykonávání úloh 

Spojovacím článkem mezi komunikací se zařízením a naplánovanými úlohami je 

třída MotorControl, o které by se dalo říci, že je srdcem celého systému ColonyPicker. 

Tato třída vykonává zadané úlohy a zároveň o průběhu informuje objekty 

zodpovědné za vizualizaci a přijímá pokyny z uživatelského rozhraní.  

Kromě hlavního vlákna ve třídě trvale běží dvě vlákna:  
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 protected Thread TaskProcessor, 

 protected Thread UiUpdater, 

z nichž první zajišťuje vlastní vykonávání úloh a druhé aktualizaci uživatelského 

rozhraní. Toto rozdělení bylo zavedeno kvůli stabilitě a eliminaci rizika, že déle 

trvajícím aktualizováním uživatelského rozhraní bude ohrožen výkon vlastní 

činnosti.  

Inicializace

Kontrola dokončení předchozích 

úloh a obsahu fronty

Na řadě 

je vykonatelná 

úloha

ANO

Načtení úlohy
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Obr. 30 Vývojový diagram zpracování fronty úloh 

Obě vlákna mají společné to, že většinou jsou v nečinném stavu (pasivní čekání), aby 

se jednou za čas probudila a zkontrolovala, jestli není třeba něco vykonat. V případě 

potřeby (zavolání funkce, přidání úlohy do plánu, dokončení předchozí úlohy) je 

samozřejmě vlákno probuzeno okamžitě. Periodické buzení je motivováno spíše 

zvýšením robustnosti a spolehlivosti.  
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Metoda protected void ProcessTasks () kterou obsluhuje vlákno TaskProcessor 

rozbaluje komplexní úlohy a volá metody třídy, čímž řídí pohyb a činnost celého 

zařízení.  

Obdobná situace platí pro metodu protected void UpdateUI () a aktualizaci 

uživatelského rozhraní.  

Zvolená metoda, ač poměrně komplikovaná co do počtu vláken a nutnosti jejich 

synchronizace, se ukázala jako velmi robustní a spolehlivá. Zvýšené nároky na 

výkon nejsou s dnes dostupnými výpočetními prostředky problémem a tak jedinou, 

autorovi práce známou, nevýhodou tohoto řešení je nutnost velmi pečlivě zamykat 

proměnné, k kterým přistupuje více vláken, aby nedocházelo k nečekaným stavům 

ani k vzájemnému uzamčení proměnných. 

4.6 Grafické uživatelské rozhraní 

Grafické uživatelské rozhraní je realizováno v Microsoft Visual Studiu 

prostřednictvím Windows Presentation Foundation (WPF) a je tedy vytvořeno 

v programovacím jazyku založeném na xml.  

 

Obr. 31 Úvodní obrazovka pro získání a výběr dat 

Úvodní obrazovka po spuštění programu umožní výběr zdroje pro obraz a jeho 

získání (načtení z disku, naskenování…). Poté umožní vyhledání jednotlivých misek 



 62 

v obraze, jejich popsání a výběr těch, které mají být dále zpracovány. Tento formulář 

je na následujícím obrázku. 

U této, stejně jako u dalších obrazovek lze posouvat hranice mezi celkovým 

zobrazením a jednotlivými miskami za současné změny velikosti. Tím je umožněno 

upřednostněné zobrazení požadovaných informací. 

Následující obrazovka (Thresholding) umožňuje nastavení parametrů prahování 

a zobrazení jednotlivých reprezentací obrazových dat, podle nichž je možné 

filtrovat. Zobrazení jednotlivých reprezentací je užitečné pro posouzení, které 

složky obrazu jsou vypovídající.  

 

Obr. 32 Obrazovka thresholding se zobrazením saturace v obraze 

Následující obrazovky umožňují výběr metody počítání kolonií pro zvolené misky 

a textové zobrazení výsledků a jejich export pro další použití – například statistickou 

analýzu. 
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4.7 Předpoklad dalšího vývoje 

V souvislosti s realizací zařízení se rozšířily možnosti dalšího vývoje a inovací jak 

vlastního robotu, tak i příslušného řídicího programového vybavení. Jako 

nejdůležitější oblasti, které lze dále zdokonalit je možno uvést zejména následující: 

 oblast výkonu, 

 oblast metriky a testování,  

 oblast uživatelského rozhraní 

Výkon  

V modulu zpracování obrazu lze dále zvýšit rychlost provádění, což platí i pro 

fyzickou konstrukci robotu. Přestože vykonání jednotlivých pohybů je velmi rychlé, 

je celková doba nutná k provedení celé operace stále zatěžující a to zejména kvůli 

množství rozjezdů a zastavení nutných k přeskládání větších množství kolonií.  

Modul řízení a plánování úloh je funkční, nicméně lze uvažovat 

o sofistikovanějších metodách plánování, které umožní vykonávat úlohy více 

paralelně, zejména s ohledem na časovou optimalizaci.  

Metrika a testování  

V průběhu vývoje se ukázalo, že by bylo vhodné zavést metriku spolehlivosti 

výsledků jakož i odhad jejich přesnosti. Tato metrika by měla rovněž poskytovat 

možnost srovnání s konkurencí a tím přinést i marketingovou výhodu. U případné 

navrhované metriky je bezpodmínečně nutné trvat na možnosti obdržet vypovídající 

výsledky v krátkém čase a s minimem manuální činnosti, aby bylo výsledky možné 

použít při vývoji.  

Rovněž je potřeba pokračovat v provádění důkladného testování v rámci celého 

systému a to na více různých počítačích, zejména s cílem zajistit dlouhodobou 

spolehlivost a stabilitu.  

Uživatelské rozhraní  

Systém je vybaven funkčním a přehledným uživatelským rozhraním, nicméně 

s takovým stavem se nelze spokojit. Je třeba ho v souladu s aktuálním trendem dále 

zjednodušovat. Inovace v této oblasti by měly být založeny na spolupráci 

s budoucími uživateli zařízení, zejména s požadavkem na snadné a rychlé osvojení si 

obsluhy přístroje i programu.  
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S přihlédnutím k trendu poslední doby se nabízí i úvahy alternativních 

přístupech k uživatelskému rozhraní. Jednou variantou je zabudování řídicího 

počítač přímo do zařízení a ovládání pomocí dotykové obrazovky nebo podobným 

způsobem. Od toho už je jen krůček k použití mobilních zařízení – telefonů a tabletů 

k ovládání sběru kolonií.  

Z praktických důvodů je vhodné uvažovat i o rozšíření možností konektivity tak, 

aby bylo možné zařízení řídit přes síť typu LAN. To by neměl být zásadní problém, 

protož nejsou přenášeny žádné časově kritické informace. 

Závěrem je možno konstatovat, že pro další vývoj, výzkum a inovace je zde 

široký prosto pro zdokonalování výrobku. Po provedení inovací jak v oblasti 

teoretické, tak i praktické je možné počítat se sériovou výrobou a profesionálním 

využitím v laboratořích.  
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55  ZZÁÁVVĚĚRR  

Lze konstatovat, že hlavní cíl, tedy vytvoření funkčního colony-picking robotu, byl 

úspěšně naplněn.  

Rozborem aktuálně nečastěji používaných kinematických koncepcí robotických 

manipulátorů bylo zjištěno, že optimální volbou pro daný úkol je kartézská 

koncepce. Důvody pro toto tvrzení jsou zejména její rigidita a snadná výroba i řízení 

oproti ostatním koncepcím. Robot postavený na základě této koncepce tak byl 

hlavním předmětem činnosti.  

Kromě rozboru robotických manipulátorů z pohledu laboratorních manipulátorů 

byl v teoretické oblasti vytvořen souhrn nejdůležitějších technik zpracování obrazu, 

které byly nutné ke zdárnému dokončení robotu. Jako klíčová se ukázala práce 

s barevnými modely, Houghovou transformací – obzvláště kruhovou a analýza 

spojených oblastí.  

S použitím uvedených teoretických informací byl navržen systém pro ovládání 

manipulátoru Merebit Colony Picker. Tento modulární systém sestává ze dvou 

hlavních částí:  

 vlastního systému řízení robotu a  

 subsystému ColonyCounter pro zpracování obrazu. 

Vlastní systém řízení robotu obsahuje jednoduchý a spolehlivě fungující plánovač a 

robustní řízení vykonávání naplánovaných úloh.  

Zejména inovativní je způsob reprezentace a vykonávání komplexních úloh jako 

stromové struktury vedoucí na konečný počet elementárních dílčích úloh, které je 

třeba splnit. Toto řešení se ukázalo jako velmi šťastným krokem, který zásadním 

způsobem zjednodušil plánování úloh a zprůhlednil ovládání robotu.  

Subsystém pro zpracování obrazu vyhledává oddělení i částečně spojené 

bakteriální kolonie v obrazových datech a vytváří tak data, na jejichž základě může 

fungovat plánovač pro přenášení kolonií.  

Byl vytvořen prakticky využitelný robot, což potencionálně přináší zejména 

ekonomický prospěch a zvýšení bezpečnosti při práci v laboratoři.  
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1100  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  

10.1 Kinematická koncepce Stanfordského manipulátoru 

 

Obr. 33 Znázornění kinematického řetězce Stanfordského manipulátoru 

Matice homogenní transformace pro sférické zápěstí: 

   
   

        
      
      
    

  ( 23 ) 

   
   

       
       
     
    

  ( 24 ) 

   
   

        
      
      
    

  ( 25 ) 

Po vynásobení 

   
   

            
           

            
    

  ( 26 ) 

kde: 

                   –      –        –                    



 73 

                   –       –                            

                 –        –         

                                      –                     

                                                             

                                  

                        –         

                                  

                      

            –                                    

                                                 

                         

10.2 Zdrojové kódy 

Zdrojové kódy vybraných důležitých souborů. 

10.2.1 Target.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ColonyPicker 
{ 
    /// <summary> 
    /// Holds one position as a target for picking (in device coordinates) 
    /// </summary> 
    public class Target 
    { 
        /// <summary> 
        /// Creates new instance from device coordinates 
        /// </summary> 
        /// <param name="x"></param> 
        /// <param name="y"></param> 
        public Target (int x, int y) 
        { 
            _X = x; 
            _Y = y; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Creates new target from scanner coordinates 
        /// </summary> 
        /// <param name="x">scanner coordinates</param> 
        /// <param name="y">scanner coordinates</param> 
        /// <param name="xOffset">robot coordinates</param> 
        /// <param name="yOffset">robot coordinates</param> 
        /// <param name="DPI"></param> 
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        /// <param name="scale">//26,594366 steps per mm</param> 
        public Target (double  x, double y, double xOffset, double yOffset,  double DPI, double 
scale) 
        { 
            //26,594366 steps per mm 
            _X = (int)Math.Round (((x * 25.4 * scale) / DPI) - xOffset); 
            _Y = (int)Math.Round (((y * 25.4 * scale) / DPI) - yOffset); 
        } 
 
        protected int _X; 
        protected int _Y; 
 
        /// <summary> 
        /// Holds the X-coordinate 
        /// </summary> 
        public int X  
        { 
            get 
            { 
                return _X; 
            } 
            set 
            { 
                _X = value; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Holds the Y-coordinate 
        /// </summary> 
        public int Y 
        { 
            get 
            { 
                return _Y; 
            } 
            set 
            { 
                _Y = value; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Gets Target X - coordinate in mm 
        /// <summary> 
        /// <param name="offset">offset in mm form zero; colonypicker cca 59</param> 
        /// <param name="scale">scale [step/mm]; colonypicker - 26,594366</param> 
        /// <returns>X / scale + offset</returns> 
        public double GetInMmX (double offset, double scale) 
        { 
            return _X / scale + offset; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Sets X to  (value - offset) * scale 
        /// </summary> 
        /// <param name="offset">>offset in mm form zero; colonypicker cca 59</param> 
        /// <param name="scale">scale [step/mm]; colonypicker - 26,594366</param> 
        /// <param name="value"></param> 
        public void SetInMmX (double offset, double scale, double value) 
        { 
            _X = (int)Math.Round ((value - offset) * scale); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Gets Target Y - coordinate in mm 
        /// </summary> 
        /// <param name="offset">offset in mm form zero; colonypicker cca 40</param> 
        /// <param name="scale">scale [step/mm]; colonypicker - 26,594366</param> 
        /// <returns>Y / scale + offset</returns> 
        public double GetInMmY (double offset, double scale) 
        { 
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            return _Y / scale + offset; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Sets Y to  (value - offset) * scale 
        /// </summary> 
        /// <param name="offset">>offset in mm form zero; colonypicker cca 40</param> 
        /// <param name="scale">scale [step/mm]; colonypicker - 26,594366</param> 
        /// <param name="value"></param> 
        public void SetInMmY (double offset, double scale, double value) 
        { 
            _Y = (int)Math.Round ((value - offset) * scale); 
        } 
    } 
} 

10.2.2 MotorControl.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows; 
using System.Threading; 
using System.Diagnostics; 
using System.ComponentModel; 
 
 
namespace ColonyPicker 
{ 
 
    /// <summary> 
    /// Motor control 
    /// </summary> 
    internal class MotorControl : INotifyPropertyChanged 
    { 
        /// <summary> 
        /// Returns lengtht of current queue 
        /// </summary> 
        public int QueueLength 
        { 
            get 
            { 
                lock (queueLocker) 
                { 
                    return this.allTasks.Count; 
                } 
            } 
        } 
         
        public event EventHandler AllTasksCompleted; 
 
        protected Thread TaskProcessor; 
        protected AutoResetEvent TaskProcessorEvent; 
 
        protected Thread UiUpdater; 
        protected AutoResetEvent UiUpdaterEvent; 
 
        protected List<BaseTask> allTasks = new List<BaseTask> (); 
 
        /// <summary> 
        /// Only to be used by TaskProcessor thread 
        /// </summary> 
        protected void ProcessTasks () 
        { 
            BaseTask t; 
            //start  
            while (true) 
            { 
                //none shall pass 
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                if (Thread.CurrentThread != TaskProcessor) 
                { 
                    throw new Exception ("None shall pass. Unexpected thread called " + 
Thread.CurrentThread.Name + " got here. Only TaskProcessor is allowed."); 
                } 
 
                // check if there is any work 
                if (allTasks.Count < 1 || pendingTask != null) 
                { 
                    TaskProcessorEvent.WaitOne (1000); 
                    continue; 
                } 
 
                //get next task from queue 
                lock (queueLocker) 
                { 
                    t = allTasks[0]; 
                    allTasks.Remove (t); 
                } 
                //perform task 
 
                if (t is PrimitiveTask) 
                { 
                    PrimitiveTask pt = (PrimitiveTask)t; 
                    //perform immediately 
                    switch (pt.Type) 
                    { 
                        case TaskType.greet: 
                            comm.SendHello (); 
                            break; 
                        case TaskType.setTarget: 
                            comm.Goto (pt.Motor, pt.Value); 
                            break; 
                        case TaskType.go: 
                            comm.Go (); 
                            break; 
                        case TaskType.getPosition: 
                            comm.GetPosition (); 
                            break; 
                        case TaskType.setSpeed: 
                            comm.SetSpeed (pt.Motor, pt.Value); 
                            break; 
                        case TaskType.setRamp: 
                            comm.SetSpeed (pt.Motor, pt.Value); 
                            break; 
                        case TaskType.stop: 
                            comm.Stop (); 
                            break; 
                        case TaskType.setPosition: 
                            comm.SetPosition (pt.Motor,0); 
                            break; 
                        case TaskType.setOutput: 
                            // Output should be updated with getOutput as individual primitive  
                            // task before using setOutput so that masking is accurate. This 
                            // cannot be done automatically  
                            // When here outputdata are supposed to be up to date. 
                            // always mask! 
                            DigitalOutput toSet = (comm.CurrentOutput & ~pt.Mask) | (pt.Output & 
pt.Mask); 
                             
                             
                            comm.SetDigitalOutput (toSet); 
                            break; 
                        case TaskType.getOutput: 
                            comm.GetDigitalOutput (); 
                            break; 
                        case TaskType.getInput: 
                            comm.GetInput (); 
                            break; 
                        case TaskType.mapMotor: 
                            comm.MapMotor (pt.Motor, pt.Value); 
                            break; 
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                        case TaskType.mapLimitSwitchPos: 
                            comm.MapPositiveLimSwitch (pt.Motor, pt.Value); 
                            break; 
                        case TaskType.mapLimitSwitchNeg: 
                            comm.MapNegativeLimSwitch (pt.Motor, pt.Value); 
                            break; 
                        default: 
                            Debug.WriteLine ("Unknown TaskType, skipping"); 
                            break; 
                    } 
                } 
                else if (t is ComplexTask) 
                { 
                    //replace (unwrap) in queue and continue 
                    lock (queueLocker) 
                    { 
                        allTasks.InsertRange (0, ((ComplexTask)t).Tasks); 
                        continue; //do not go to sleep 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    Debug.WriteLine ("Unknown category of task, skipping."); 
                } 
                //return to sleep to wake up when task is finished 
                TaskProcessorEvent.WaitOne (1000); 
            } 
            throw new Exception ("This should never happen"); 
        } 
        /// <summary> 
        /// true if there are any task still in execution  
        /// </summary> 
        protected BaseTask pendingTask; 
 
        /// <summary> 
        /// Only to be used by UiUpdater thread 
        /// </summary> 
        protected void UpdateUI () 
        { 
            while (true) 
            { 
                //Check if correct thread is accessing this 
                if (Thread.CurrentThread != UiUpdater) 
                { 
                    throw new Exception ("UI update method run by incorrect thread"); 
 
                } 
                //raise events that update UI and than go to sleep 
                EventHandler temp = PositionChanged; 
                if (temp != null) 
                { 
                    temp (this,null); 
                } 
                //sleep 
                UiUpdaterEvent.WaitOne (1000); 
            } 
            throw new Exception ("This should never happen"); 
        } 
 
        protected  DeviceStatus status; 
 
        public MotorControl () 
        { 
            Accel = maxAccel; 
            TopSpeed = maxTopSpeed; 
            startSpeed = maxStartSpeed; 
 
            TaskProcessorEvent = new AutoResetEvent (true); 
            TaskProcessor = new Thread (ProcessTasks); 
            TaskProcessor.IsBackground = true; 
            TaskProcessor.Name = "Task Processor"; 
            TaskProcessor.Start (); 
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            UiUpdaterEvent = new AutoResetEvent (true); 
            UiUpdater = new Thread (UpdateUI); 
            UiUpdater.IsBackground = true; 
            UiUpdater.Name = "UI Updater"; 
            UiUpdater.Start (); 
 
        } 
 
        public event EventHandler <CommunicationStatusEventArgs> CommunicationStatusChnaged; 
        public event EventHandler PositionChanged; 
 
 
        /// <summary> 
        /// Komunikace s procesorem 
        /// </summary> 
        private Communication comm; 
 
        public string ComPort; 
        private int limitX; 
        private int limitY; 
 
        #region control 
 
        /// <summary> 
        /// Stops immediately and clears all pending commands 
        /// </summary> 
        public void Stop () 
        { 
            if (comm != null && comm.CommunicationOpen) 
            { 
                comm.Stop (); 
                comm.GetPosition (); 
                lock (queueLocker) 
                { 
                    allTasks.Clear (); 
                } 
            } 
        } 
 
 
        /// <summary> 
        /// Immediately starts going up (moves along X axis to higher coordinates) 
        /// </summary> 
        public void Up () 
        { 
            if (comm != null && comm.CommunicationOpen) 
            { 
                comm.Goto (MotorName.X, 30000); 
                comm.Go (); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Immediately starts going down (moves along X axis to lower coordinates) 
        /// </summary> 
        public void Down () 
        { 
            if (comm != null && comm.CommunicationOpen) 
            { 
                comm.Goto (MotorName.X, -30000); 
                comm.Go (); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Immediately starts right up (moves along Y axis to higher coordinates) 
        /// </summary> 
        public void Right () 
        { 
            if (comm != null && comm.CommunicationOpen) 
            { 
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                comm.Goto (MotorName.Y, 30000); 
                comm.Go (); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Immediately starts going left (moves along Y axis to lower coordinates) 
        /// </summary> 
        public void Left () 
        { 
            if (comm != null && comm.CommunicationOpen) 
            { 
                comm.Goto (MotorName.Y, -30000); 
                comm.Go (); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Immediately starts going to specified XY position  
        /// </summary> 
        /// <param name="x">X coordinate [motor coordinates]</param> 
        /// <param name="y">Y coordinate [motor coordinates]</param> 
        public void GoAbsolute (int x, int y) 
        { 
            if (CommunicationWorking) 
            { 
                comm.Goto (MotorName.X, x); 
                comm.Goto (MotorName.Y, y); 
                comm.Go (); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Immediately starts going to specified positions on specified axis (motor) 
        /// </summary> 
        /// <param name="m"></param> 
        /// <param name="position"></param> 
        public void GoAbsolute (MotorName m, int position) 
        { 
            if (CommunicationWorking) 
            { 
                comm.Goto (m, position); 
                comm.Go (); 
            } 
        } 
 
        public void GoRelative (int x, int y) 
        { 
            if (CommunicationWorking) 
            { 
                comm.Goto (MotorName.X, x + comm.Positons[(int)MotorName.X]); 
                comm.Goto (MotorName.Y, y + comm.Positons[(int)MotorName.Y]); 
                comm.Go (); 
            } 
        } 
 
        #endregion 
 
        public void InitializeConnection () 
        { 
            comm = new Communication (ComPort); 
            comm.CommunicationEstablished += new EventHandler (comm_CommunicationEstablished); 
            comm.CommunicationFailed += new EventHandler (comm_CommunicationFailed); 
            comm.PositionChanged += new EventHandler (comm_PositionChanged); 
 
            comm.MovingStarted += new EventHandler (comm_MovingStarted); 
            comm.Error += new EventHandler (comm_Error); 
            comm.QueueEmpty += new EventHandler (comm_QueueEmpty); 
 
            comm.EstablishCommunication (); 
 
            EnqueueTask (TaskFactory.Initialize()); 
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            TaskProcessorEvent.Set (); 
 
        } 
 
        protected void comm_QueueEmpty (object sender, EventArgs e) 
        { 
            if ((status & DeviceStatus.expectingReply) == DeviceStatus.expectingReply) 
            { 
                status = DeviceStatus.idle; 
            } 
            //starts the thread processing tasks queue 
            TaskProcessorEvent.Set (); 
            UiUpdaterEvent.Set (); 
             
        } 
        #region events handling 
        void comm_MovingStarted (object sender, EventArgs e) 
        { 
            status = DeviceStatus.moving; 
            UiUpdaterEvent.Set (); 
             
        } 
 
        void comm_Error (object sender, EventArgs e) 
        { 
            status = DeviceStatus.error; 
            UiUpdaterEvent.Set (); 
             
        } 
 
        bool positionChanged = false; 
 
 
        void comm_PositionChanged (object sender, EventArgs e) 
        { 
            positionChanged = true; 
            //empirical change of area limits 
            limitX = Math.Max (limitX, comm.Positons[(int)MotorName.X]); 
            limitY = Math.Max (limitY, comm.Positons[(int)MotorName.Y]); 
 
            UiUpdaterEvent.Set (); 
        } 
 
 
        void comm_CommunicationFailed (object sender, EventArgs e) 
        { 
            OnPropertyChanged ("CommunicationWorking"); 
            UiUpdaterEvent.Set (); 
        } 
 
        void comm_CommunicationEstablished (object sender, EventArgs e) 
        { 
            OnPropertyChanged ("CommunicationWorking"); 
            UiUpdaterEvent.Set (); 
        } 
        #endregion 
 
        /// <summary> 
        /// True if communication is not null and connected 
        /// </summary> 
        public  bool CommunicationWorking 
        { get { return ((comm != null) && (comm.CommunicationOpen)); } } 
 
 
        /// <summary> 
        /// Amount of time needed for operation to be considered unsuccessful 
        /// </summary> 
        TimeSpan timeOutTime = new TimeSpan (0, 0, 50); 
 
        private int startSpeed; 
        /// <summary> 
        /// Gets or sets initial movement speed 
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        /// </summary> 
        public int StartSpeed 
        { 
            get { return startSpeed; } 
            set 
            { 
                if (value < 0 | value > maxStartSpeed) 
                { 
                    startSpeed = maxStartSpeed; 
                } 
                else 
                { 
                    startSpeed = value; 
                } 
            } 
        } 
 
        private int accel; 
        /// <summary> 
        /// Gets or sets acceleration (ramp speed) 
        /// </summary> 
        public int Accel 
        { 
            get { return accel; } 
            set 
            { 
                if (value < 0 | value > maxAccel) 
                { 
                    accel = maxAccel; 
                } 
                else 
                { 
                    accel = value; 
                } 
            } 
        } 
 
        private int topSpeed; 
        /// <summary> 
        /// Gets or sets maximum speed of movement 
        /// </summary> 
        public int TopSpeed 
        { 
            get { return topSpeed; } 
            set 
            { 
                if (value < 0 | value > maxTopSpeed) 
                { 
                    topSpeed = maxTopSpeed; 
                } 
                else 
                { 
                    topSpeed = value; 
                } 
            } 
        } 
 
 
        /// <summary> 
        /// Minimum speeed used for initial testing 
        /// </summary> 
        int minSpeed = 200; 
 
        /// <summary> 
        /// Maximum start speed without loosing any steps 
        /// </summary> 
        int maxStartSpeed = 500; 
 
        /// <summary> 
        /// Maximum acceleration without losing any steps 
        /// </summary> 
        int maxAccel = 500; 
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        /// <summary> 
        /// Maximum safe top speed 
        /// </summary> 
        int maxTopSpeed = 2000; 
 
        /// <summary> 
        /// Number of repetitions for automated tests 
        /// </summary> 
        int testRepetitions = 10; 
 
        /// <summary> 
        /// XY ulozene pozice (pouziva se pro 1. jamku) 
        /// </summary> 
        private Point save = new Point (3126, -8782); 
 
        /// <summary> 
        /// Z ulozene pozice 
        /// </summary> 
        private int saveZ = -2640; 
 
        /// <summary> 
        /// Indikuje zda se jede na posunutou pozici nebo na cilovou 
        /// </summary> 
        private bool backlash = false; 
 
        /// <summary> 
        /// Cilova pozice (po backlashu) 
        /// </summary> 
        private Point finalPos; 
 
        /// <summary> 
        /// Cilova Z pozice (po backlashu) 
        /// </summary> 
        private int finalZPos; 
 
        /// <summary> 
        /// Mod najeti na koncaky (nejpre sjede Z a potom najede na konc) 
        /// </summary> 
        private int gotozero = 0; 
 
        /// <summary> 
        /// Placeholder for X 
        /// </summary> 
        private int _X = int.MinValue; 
 
        /// <summary> 
        /// Aktualni X souradnice 
        /// </summary> 
        public int X 
        { 
            get 
            { 
                if (comm != null)  
                { 
                    X = comm.Positons[(int)MotorName.X]; 
                    return _X; 
                } 
                else return int.MinValue; 
            } 
            set 
            { 
                if (value!=_X) 
                { 
                    _X = value; 
                    OnPropertyChanged ("X"); 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Placeholder for Y 
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        /// </summary> 
        private int _Y = int.MinValue; 
 
        /// <summary> 
        /// Aktualni Y souradnice 
        /// </summary> 
        public int Y 
        { 
            get 
            { 
                if (comm != null) 
                { 
                    Y = comm.Positons[(int)MotorName.Y]; 
                    return _Y; 
                } 
                else return int.MinValue; 
            } 
            set 
            { 
                if (value != _Y) 
                { 
                    _Y = value; 
                    OnPropertyChanged ("Y"); 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Je komunikace otevrena 
        /// </summary> 
        public bool IsConnected 
        { 
            get 
            { 
                if (comm != null)  
                    return comm.CommunicationOpen; 
 
                else throw new NullReferenceException ("Komunikace nebyla inicializovana"); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Dotaz na aktualni stav 
        /// </summary> 
        public void ActualState () 
        { 
            if (comm != null) 
            { 
                comm.GetInput (); 
                comm.GetPosition (); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Uzavre komunikaci 
        /// </summary> 
        public void CloseCommunication () 
        { 
            if (comm != null) 
            { 
                comm.TerminateCommunication (); 
                comm = null; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Testovani pripojeni 
        /// </summary> 
        public void SendHello () 
        { 
            if (comm != null) 
            { 
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                comm.SendHello (); 
            } 
        } 
 
        public void Reset () 
        { 
            //smazání limitů 
            limitX = 0; 
            limitY = 0; 
            //najetí na nulu a reset souřadnic v zařízení 
            EnqueueTask (TaskFactory.Reset ()); 
            //cílový stav - robot je na dorazech, všechny poziční a limitní hodnoty jsou 0 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Safely enqueues task 
        /// </summary> 
        /// <param name="task">task to be executed</param> 
        public void EnqueueTask (BaseTask task) 
        { 
            lock (queueLocker) 
            { 
                allTasks.Add (task); 
            } 
        } 
 
        object queueLocker = new object (); 
 
        public void FindLimits () 
        { 
            EnqueueTask (TaskFactory.FindLimits ()); 
        } 
 
        public void MakeCirle (int radius, int centerX, int centerY) 
        { 
 
            //EnqueueTask (TaskFactory.FindLimits ()); 
            EnqueueTask (TaskFactory.DrawCircle (radius, centerX, centerY)); 
        } 
 
        public void MakeCirle (int radius, int centerX, int centerY, int steps) 
        { 
 
            //EnqueueTask (TaskFactory.FindLimits ()); 
            EnqueueTask (TaskFactory.DrawCircle (radius, centerX, centerY,steps)); 
        } 
 
        #region INotifyPropertyChanged Members 
 
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
 
        /// <summary> 
        /// invokes the propertychanged event 
        /// </summary> 
        /// <param name="e"></param> 
        protected void OnPropertyChanged (string propertyName) 
        { 
            PropertyChangedEventHandler temp = PropertyChanged; 
            if (temp != null) 
            { 
                PropertyChanged (this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 
            } 
        } 
        #endregion 
    } 
} 

10.2.3 TaskFactory.cs 

using System; 
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using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ColonyPicker 
{ 
    /// <summary> 
    /// These task are device-specific 
    /// </summary> 
    public static class TaskFactory 
    { 
         
        /// <summary> 
        ///  
        /// </summary> 
        /// <returns></returns> 
        public static ComplexTask Initialize () 
        { 
            return new ComplexTask ( 
                //assign motors 
                new PrimitiveTask (TaskType.mapMotor, MotorName.X, 0, null), 
                new PrimitiveTask (TaskType.mapMotor, MotorName.Y, 1, null), 
                new PrimitiveTask (TaskType.mapMotor, MotorName.Z1, 2, null), 
                //map limit switches 
                new PrimitiveTask (TaskType.mapLimitSwitchPos, MotorName.X, 0, null), 
                new PrimitiveTask (TaskType.mapLimitSwitchNeg, MotorName.X, 0, null), 
                new PrimitiveTask (TaskType.mapLimitSwitchPos, MotorName.Y, 1, null), 
                new PrimitiveTask (TaskType.mapLimitSwitchNeg, MotorName.Y, 1, null), 
 
                new 
PrimitiveTask(TaskType.setSpeed,MotorName.X,DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed,null), 
                new 
PrimitiveTask(TaskType.setSpeed,MotorName.Y,DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed,null) 
                ); 
        } 
 
        public static ComplexTask FindLimits () 
        { 
            return new ComplexTask ( 
                Reset(), 
                new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.X, DeviceInfo.StopSpeed, null), 
                new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.Y, DeviceInfo.StopSpeed, null), 
                GotoXY (30000, 30000), 
                new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.X, 
DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed, null), 
                new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.Y, 
DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed, null) 
                ); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Go to position with relay switched motor 
        /// </summary> 
        /// <param name="zNumber"></param> 
        /// <param name="value"></param> 
        /// <returns></returns> 
        public static ComplexTask GotoZ (DigitalOutput zNumber, int value) 
        { 
            return new ComplexTask ( 
                new PrimitiveTask (TaskType.getOutput, null), 
                new PrimitiveTask (TaskType.setOutput, zNumber, DigitalOutput.relays, null), 
//from all relays only one shall be on, other off, heating unchanged 
                new PrimitiveTask (TaskType.setTarget, MotorName.Z1, value, null), 
                new PrimitiveTask (TaskType.go, null) 
                ); 
        } 
 
        public static ComplexTask GotoXY (int x, int y) 
        { 
            return new ComplexTask ( 
                new PrimitiveTask (TaskType.setTarget, MotorName.X, x, null), 
                new PrimitiveTask (TaskType.setTarget, MotorName.Y, y, null), 
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                new PrimitiveTask (TaskType.go, null) 
                ); 
        } 
 
/// <summary> 
/// Lifts all three Z motors and goes to maximum available negative  
/// </summary> 
/// <returns></returns> 
public static ComplexTask Reset () 
{ 
    return new ComplexTask ( 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.Z1, DeviceInfo.StopSpeed, null), 
        GotoZ (DigitalOutput.relayZ1, 30000), //raise all Z motors 
        GotoZ (DigitalOutput.relayZ2, 30000), 
        GotoZ (DigitalOutput.relayZ3, 30000), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.X, DeviceInfo.StopSpeed, null), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.Y, DeviceInfo.StopSpeed, null), 
        GotoXY (-30000, -30000), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setPosition, MotorName.X, 0, null), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setPosition, MotorName.Y, 0, null), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.X, DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed, 
null), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.Y, DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed, 
null), 
        new PrimitiveTask (TaskType.setSpeed, MotorName.Z1, DeviceInfo.DefaultDrivingSpeed, 
null) 
        ); 
} 
 
        /// <summary> 
        /// Goes to specified position and picks a colony 
        /// </summary> 
        /// <param name="x">x position including offset for different needles</param> 
        /// <param name="y">y position including offset for different needles</param> 
        /// <param name="zNumber">number of needle to be used</param> 
        /// <returns></returns> 
        public static ComplexTask GoAndPick (int x, int y, DigitalOutput zNumber) 
        { 
            return new ComplexTask ( 
                GotoXY (x, y), 
                //DrawCircle(50,x,y,8), 
                GotoXY (x, y), 
                GotoZ (zNumber, -1000),//jen na ukázku, až budoe detekce dotyku, dá se víc 
                GotoZ (zNumber, 10000) 
                ); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// For testing and show-off 
        /// </summary> 
        /// <param name="radius"></param> 
        /// <param name="centerX"></param> 
        /// <param name="centerY"></param> 
        /// <returns></returns> 
        public static ComplexTask DrawCircle (int radius, int centerX, int centerY) 
        { 
            return DrawCircle (radius, centerX, centerY, 400); 
        } 
        public static ComplexTask DrawCircle (int radius, int centerX, int centerY,int steps) 
        { 
            double angleStep = 2d * Math.PI /(double)steps; //rad 
 
            List<BaseTask> tasks = new List<BaseTask> (); 
            int x; 
            int y; 
            for (double angle = 0; angle <= 2 * Math.PI + angleStep /10; angle += angleStep) 
//angleStep/10 - kvůli zaokrouhlovací chybě, aby dotahoval 
            { 
                x = (int)Math.Round (radius * Math.Sin (angle)) + centerX; 
                y = (int)Math.Round (radius * Math.Cos (angle)) + centerY; 
                tasks.Add (GotoXY (x, y)); 
            } 
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            return new ComplexTask (tasks); 
        } 
    } 
} 

10.2.4 BaseTask.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ColonyPicker 
{ 
    /// <summary> 
    /// Base class for tasks 
    /// </summary> 
    public abstract class BaseTask 
    { 
        /// <summary> 
        /// Task that haas to finish before this task can be started - to be implemented and 
used 
        /// </summary> 
        public BaseTask BlockingTask; 
 
        /// <summary> 
        /// Optional name of task 
        /// </summary> 
        public string Name; 
 
        /// <summary> 
        /// Gets the number of levels the task has 
        /// </summary> 
        public abstract int GetTaskComplexityLevel(); 
 
        /// <summary> 
        /// Gets number of primitive tasks this task will eventually unfold to. 
        /// </summary> 
        public abstract int TotalPrimitivesContained(); 
    } 
} 

10.2.5 PrimitiveTask.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ColonyPicker 
{ 
    /// <summary> 
    /// Primitive, directly executable task 
    /// </summary> 
    class PrimitiveTask: BaseTask 
    { 
        /// <summary> 
        /// Constructor for parameterless tasks 
        /// </summary> 
        /// <param name="type">Type of task - specifies command that will be sent</param> 
        /// <param name="blocker">any task that blocks current task from starting</param> 
        public PrimitiveTask (TaskType type, BaseTask blocker) 
        { 
            Type = type; 
            base.BlockingTask = blocker; 
        } 
 
        /// <summary> 
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        /// constructor for digital output setting task 
        /// </summary> 
        /// <param name="type">Type of task - specifies command that will be sent</param> 
        /// <param name="output">Intended state of outputs</param> 
        /// <param name="mask">Only outputs set in mask will be changed, other will be kept 
untouched</param> 
        /// <param name="blocker">Any task that blocks current task from starting</param> 
        public PrimitiveTask (TaskType type, DigitalOutput output, DigitalOutput mask, BaseTask 
blocker) 
        { 
            Type = type; 
            BlockingTask = blocker; 
            Output = output; 
            Mask = mask; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// constructor for motor specific tasks 
        /// </summary> 
        /// <param name="type"></param> 
        /// <param name="m"></param> 
        /// <param name="amount">any task that blocks current task from starting</param> 
        public PrimitiveTask (TaskType type, MotorName m, int amount, BaseTask blocker) 
        { 
            Type = type; 
            BlockingTask = blocker; 
            Motor = m; 
            Value = amount; 
        } 
         
        /// <summary> 
        /// Type of task 
        /// </summary> 
        public TaskType Type; 
 
        /// <summary> 
        /// Placeholder for an arbitrary command 
        /// </summary> 
        public string Command; 
         
        /// <summary> 
        /// Desired output, masked items will be left untouched 
        /// </summary> 
        public DigitalOutput Output; 
 
        /// <summary> 
        /// Flags set for outputs to be changed, unset for outputs to left untouched 
        /// </summary> 
        public DigitalOutput Mask; 
 
        /// <summary> 
        /// Motor to be used for motor-specific commands 
        /// </summary> 
        public MotorName Motor; 
 
        /// <summary> 
        /// Value of coordinate or setting (speed, ramp...) to be set 
        /// </summary> 
        public int Value; 
 
        /// <summary> 
        /// Gets number of levels the task has 
        /// </summary> 
        /// <returns>Number of levels the task has</returns> 
        public override int GetTaskComplexityLevel () 
        { 
            return 1; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Gets number of primitive tasks this task will eventually unfold to. 
        /// </summary> 
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        /// <returns>Number of primitive tasks this task will eventually unfold to.</returns> 
        public override int TotalPrimitivesContained () 
        { 
            return 1; 
        } 
    }     
} 

10.2.6 ComplexTask.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ColonyPicker 
{ 
    /// <summary> 
    /// Complex task - set of complex and primitive tasks 
    /// </summary> 
    public class ComplexTask : BaseTask 
    { 
        /// <summary> 
        /// List of particular tasks this task consists of 
        /// </summary> 
        public List<BaseTask> Tasks { get; set; } 
 
        /// <summary> 
        /// Creates instance of empty complex task 
        /// </summary> 
        public ComplexTask () 
        { 
            Tasks = new List<BaseTask> (); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Creates instance of complex task filled with specified tasks 
        /// </summary> 
        /// <param name="tasks">Tasks to be contained within this task</param> 
        public ComplexTask (params BaseTask[] tasks) 
        { 
            Tasks = new List<BaseTask> (); 
            foreach (BaseTask task in tasks) 
            { 
                Tasks.Add (task); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Creates instance of complex task filled with specified tasks 
        /// </summary> 
        /// <param name="tasks">Tasks to be contained within this task</param> 
        public ComplexTask (ICollection<BaseTask> tasks) 
        { 
            Tasks = new List<BaseTask> (); 
            foreach (BaseTask task in tasks) 
            { 
                Tasks.Add (task); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Gets number of levels the task has 
        /// </summary> 
        /// <returns>Number of levels the task has</returns> 
        public override int GetTaskComplexityLevel () 
        { 
            int maxLevel = 0; 
            foreach (BaseTask task in Tasks) 
            { 
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                int i = task.GetTaskComplexityLevel (); 
                if (i > maxLevel) 
                { 
                    maxLevel = i; 
                } 
            } 
            return maxLevel + 1; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Gets number of primitive task this task will eventually unfold to 
        /// </summary> 
        /// <returns>Number of primitive tasks this task will eventually unfold to.</returns> 
        public override int TotalPrimitivesContained () 
        { 
            int totalPrimitives = 0; 
            foreach (BaseTask  task in Tasks) 
            { 
                totalPrimitives += task.TotalPrimitivesContained (); 
            } 
            return totalPrimitives; 
        } 
    } 
} 

10.2.7 PickingPlanner.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ColonyPicker.TaskManagement 
{ 
    /// <summary> 
    /// Plans the picking and transfer of multiple colonies from Petri Dish to Microplate 
    /// assuming the distribution can be random 
    /// </summary> 
    class PickingPlanner 
    { 
        //započítat offsety jehel 
 
        /// <summary> 
        /// Motor control class to execute plans 
        /// </summary> 
        public MotorControl PlanExecutor; 
 
        /// <summary> 
        /// Colonies to be picked 
        /// </summary> 
        public List<Target> UnpickedColonies = new List<Target>(); 
 
        /// <summary> 
        /// Locations to put colonies in 
        /// </summary> 
        public List<Target> Targets = new List<Target>(); 
 
        /// <summary> 
        /// Needles' configuration 
        /// </summary> 
        public List<Needle> Needles = new List<Needle>(); 
 
 
        protected List<DistanceInfo> distances = new List<DistanceInfo>(); 
 
        // current in context of current stage of planning not an actual positon 
        protected int currentX = 0; 
        protected int currentY = 0; 
 
        /// <summary> 
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        /// Determines the number of free needles 
        /// </summary> 
        /// <returns></returns> 
        private int NeedlesCount (NeedleStatus status) 
        { 
            int free = 0; 
            foreach (var item in Needles) 
            { 
                if (item.Status == status) 
                { 
                    free++; 
                } 
            } 
            return free; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Creates test  
        /// </summary> 
        public void TestMode () 
        { 
            bool randomDistributionColonies = true; 
            int yGrid = 300; 
            int xGrid = 300; 
 
            int xMinPick = 300; 
            int yMinPick = 200; 
            int xMaxPick = 8000; 
            int yMaxPick = 3000; 
 
            int xMinPut = 0; 
            int yMinPut = yMaxPick + yGrid; 
            int xMaxPut = 8000; 
            int yMaxPut = 6000; 
 
            if (randomDistributionColonies) 
            { 
                int numOfTargets = ((yMaxPut - yMinPut) / yGrid) * ((xMaxPut - xMinPut) / 
xGrid); //int -> celočíselná část 
                Random r = new Random(); 
                for (int i = 0; i < numOfTargets; i++) 
                { 
                    UnpickedColonies.Add (new Target (r.Next (xMinPick, xMaxPick), r.Next 
(yMinPick, yMaxPick))); 
                } 
 
            } 
            else 
            { 
 
 
                //generate colonies 
                for (int x = xMinPick; x <= xMaxPick; x += xGrid) 
                { 
                    for (int y = yMinPick; y <= yMaxPick; y += yGrid) 
                    { 
                        UnpickedColonies.Add (new Target (x, y)); 
                    } 
                } 
            } 
                //generate targets 
                for (int x = xMinPut; x <= xMaxPut; x += xGrid) 
                { 
                    for (int y = yMinPut; y <= yMaxPut; y += yGrid) 
                    { 
                        Targets.Add (new Target (x, y)); 
                    } 
                } 
             
            //create a needle 
            Needles.Add (new Needle (new Target (0, 0), DigitalOutput.relayZ1)); 
            Needles.Add (new Needle (new Target (100, 0), DigitalOutput.relayZ2)); 
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            Needles.Add (new Needle (new Target (200, 0), DigitalOutput.relayZ3)); 
 
            //start picking 
            FindPicks (); 
  
        } 
 
        void FindPicks () 
        { 
            //get first colony with first needle 
            //determine position of other needles 
            //find nearest colonies to other needles 
            //pick nearest colony, repeat until all other needles are taken 
             
            // true if picking, false if transfering 
            bool picking = true; 
            while (UnpickedColonies.Count > 0 && Targets.Count > 0) //mám co && mám kam 
            { 
                if (picking) 
                { 
                    if (NeedlesCount(NeedleStatus.free) < 1) 
                    { 
                        picking = false; 
                        continue; 
                    } 
                    ComputeDistances (DistanceType.euclid, UnpickedColonies,NeedleStatus.free); 
                    UnpickedColonies.Remove (distances[0].T); 
 
                    distances[0].N.Status = NeedleStatus.occupied; 
                } 
                else 
                { 
                    if (NeedlesCount (NeedleStatus.occupied) < 1) 
                    { 
                        picking = true; 
                        continue; 
                    } 
                    ComputeDistances (DistanceType.euclid, Targets,NeedleStatus.occupied); 
                    Targets.Remove (distances[0].T); 
                    distances[0].N.Status = NeedleStatus.free; 
                } 
 
                //starts picking immediately, planning continues 
                PlanExecutor.EnqueueTask ( 
                    TaskFactory.GoAndPick ( 
                        distances[0].T.X, 
                        distances[0].T.Y, 
                        distances[0].N.Motor)); 
                 
 
                currentX = distances[0].T.X; 
                currentY = distances[0].T.Y; 
            } 
        } 
 
        void ComputeDistances (DistanceType distanceType,List<Target> targets,NeedleStatus 
desiredNeedleStatusForOperation) 
        { 
            distances.Clear(); 
            double distance = double.PositiveInfinity; 
            foreach (Needle n in Needles) 
            { 
                if (n.Status != desiredNeedleStatusForOperation) 
                    continue; 
                foreach (Target t in targets) 
                { 
 
                    switch (distanceType) 
                    { 
                        case DistanceType.chebyshev: 
                            distance = Math.Max ( 
                                Math.Abs (currentX + n.Offset.X - t.X), 
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                                Math.Abs (currentY + n.Offset.Y - t.Y) 
                                ); 
                            break; 
                        case DistanceType.euclid: 
                            distance = Math.Sqrt ( 
                                (currentX + n.Offset.X - t.X) * (currentX + n.Offset.X - t.X) + 
                                (currentY + n.Offset.Y - t.Y) * (currentY + n.Offset.Y - t.Y) 
                                ); 
                            break; 
                        case DistanceType.manhattan: 
                            distance = (Math.Abs(currentX + n.Offset.X - t.X) + 
Math.Abs(currentY + n.Offset.Y - t.Y)); 
                            break; 
                        case DistanceType.minkowski: 
                            distance = 
                                Math.Pow ( 
                                    Math.Pow (Math.Abs (currentX + n.Offset.X - t.X), 
minkowskiOrder) + 
                                    Math.Pow (Math.Abs (currentY + n.Offset.Y - t.Y), 
minkowskiOrder) 
                                    , 
                                    1 / minkowskiOrder 
                                ); 
                            break; 
                        default: 
                            break; 
                    } 
 
                    distances.Add (new DistanceInfo (n, t, (int)distance)); 
                } 
            } 
            distances.Sort (); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Keeps all distance combinations 
        /// </summary> 
        protected struct DistanceInfo : IComparable 
        { 
            public DistanceInfo (Needle n, Target t, double distance) 
                :this() 
            { 
                 
                this.N = n; 
                this.T = t; 
                this.Distance = Math.Abs(distance); 
            } 
             
            internal Needle N {get; set;} 
            internal Target T {get; set;} 
            internal double Distance {get; set;} 
 
            #region IComparable Members 
 
            int IComparable.CompareTo (object obj) 
            { 
                if (obj is DistanceInfo) 
                { 
                    return Math.Sign(this.Distance - ((DistanceInfo)obj).Distance); 
                } 
                else throw new Exception ("Wrong type to compare with DistanceInfo"); 
            } 
 
            #endregion 
        } 
 
        protected enum DistanceType 
        { 
            chebyshev, 
            euclid, 
            manhattan, 
            minkowski 
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        } 
        /// <summary> 
        /// Order for determining minkowski distance  
        /// 1 ..... Chebyshev 
        /// 2 ..... Euclid 
        /// Inf ... Manhattan 
        /// </ summary> 
        double minkowskiOrder = 3; 
    } 
} 

10.2.8 Colony.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using AForge; 
using System.Xml.Linq; 
 
namespace ColonyCounterCore 
{ 
    public struct Colony:IComparable<Colony> 
    { 
        public Colony(DoublePoint position, double radius,int area) 
            :this() 
        { 
            this.Position = position; 
            this.Radius = radius; 
            this.AreaReal = area; 
        } 
 
        public Colony(DoublePoint position, double radius, int area, bool separated) 
            :this() 
        { 
            this.Position = position; 
            this.Radius = radius; 
            this.AreaReal = area; 
            this.Separated = separated; 
        } 
 
        public Colony(double x, double y, double radius, int area, bool separated) 
            : this() 
        { 
            this.x = x; 
            this.y = y; 
            this.Radius = radius; 
            this.AreaReal = area; 
            this.Separated = separated; 
        } 
 
        public Colony(double x, double y, double radius, int area, bool separated, 
ColonyDetectionSource source) 
            : this() 
        { 
            this.x = x; 
            this.y = y; 
            this.Radius = radius; 
            this.AreaReal = area; 
            this.Separated = separated; 
            this.Source = source; 
        } 
 
 
        /// <summary> 
        /// Position in image [px] 
        /// </summary> 
        public DoublePoint Position  
        {  
            get 
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            {return new DoublePoint(x,y);} 
 
            set 
            {  
                x = value.X; 
                y = value.Y; 
            } 
        } 
 
        public Double X 
        { 
            get 
            { return x; } 
            set 
            { x = value; } 
        } 
 
        public Double Y 
        { 
            get 
            { return y; } 
            set 
            { y = value; } 
        } 
 
 
 
        /// <summary> 
        /// Radius of culture [px] 
        /// </summary> 
        public Double Radius { get; set; } 
 
        /// <summary> 
        /// Area of culture in image [px] 
        /// </summary> 
        public Int32 AreaReal { get; set; } 
 
        /// <summary> 
        /// Area of ideally round culture [px] 
        /// </summary> 
        public Double Area 
        { 
            get 
            { return Math.PI * Radius * Radius; } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Ratio of real number of pixels in the colony to ideally round colony 
        /// </summary> 
        public Double FillFactor 
        { 
            get 
            { return (AreaReal / Area); } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// True if not connected to any other colony 
        /// </summary> 
        public Boolean Separated { get; set; } 
 
        public ColonyDetectionSource Source { get; set; } 
 
        private double x; 
        private double y; 
 
        public int CompareTo(Colony other) 
        { 
            return this.AreaReal - other.AreaReal; 
        } 
 
        public XElement SaveToXml () 
        { 
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            XElement c = new XElement ("Colony", 
                new XAttribute ("X", X), 
                new XAttribute ("Y", Y), 
                new XElement ("Radius", Radius), 
                new XElement ("AreaReal", AreaReal), 
                new XElement ("Area", Area), 
                new XElement ("FillFactor", FillFactor), 
                new XElement ("Source", Source)); 
            return c; 
        } 
    } 
 
    public enum ColonyDetectionSource 
    { 
        Separated, 
        Hough 
    } 
} 

10.2.9 PetriDish.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Imaging; 
using AForge; 
using AForge.Imaging.Filters; 
using AForge.Imaging; 
using AForge.Math; 
using AForge.Math.Geometry; 
using System.Diagnostics; 
using System.Reflection; 
using System.Xml.Linq; 
using System.IO; 
 
namespace ColonyCounterCore 
{ 
    public class PetriDish 
    { 
        public PetriDish () 
        { 
            this.Colonies = new List<Colony> (); 
            if (settings.SaveProgressImages && !System.IO.Directory.Exists 
(settings.ProgressImagesPath)) 
            { 
                System.IO.Directory.CreateDirectory (settings.ProgressImagesPath); 
            } 
            settings = new ColonyCounterSettings (); 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, TimeSpan.Zero); 
 
        } 
        /// <summary> 
        /// Text description used to identify petri dish 
        /// </summary> 
        public string Description { get; set; } 
 
        /// <summary> 
        /// DPI of the picture used for conversions between image coordinates 
        /// and real-world distances 
        /// </summary> 
        public double DPI { get; set; } 
 
        /// <summary> 
        /// x - position in global image 
        /// </summary> 
        public double PositionX; 
 
        /// <summary> 
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        /// y - position in global image 
        /// </summary> 
        public double PositionY; 
 
        /// <summary> 
        /// Settings for thresholding 
        /// </summary> 
        public ThresholdingSettings ThresholdingSettings { get; set; } 
        public Bitmap Thumbnail 
        { 
            get 
            { 
                if (thumbnail == null) 
                { 
                    if (originalImage == null) 
                    { 
                        return null; 
                    } 
                    ResizeBicubic rbc = new ResizeBicubic (thumbnailSize, thumbnailSize); 
                    thumbnail = rbc.Apply (originalImage); 
                } 
                return thumbnail; 
            } 
        } 
        private Bitmap thumbnail; 
        private int thumbnailSize = 250; 
 
        /// <summary> 
        /// Original scanned image 
        /// </summary> 
        public Bitmap OriginalImage 
        { 
            get { return originalImage; } 
            set 
            { 
                originalImage = value; 
                thumbnail = null; 
            } 
        } 
        private Bitmap originalImage; 
 
 
        private Bitmap ThresholdedImage; 
 
        /// <summary> 
        /// image mask without counted colonies 
        /// </summary> 
        private Bitmap ResidualImage; 
 
        /// <summary> 
        /// workying copy of image after edge detection 
        /// </summary> 
        private Bitmap EdgedImage; 
 
        #region public properties 
        /// <summary> 
        /// Number of identified colonies 
        /// </summary> 
        public int IdentifiedColonies { get; private set; } 
 
        /// <summary> 
        /// Number of identified colonies 
        /// </summary> 
        public int EstimatedColonies { get; private set; } 
 
        /// <summary> 
        /// Number of identified colonies 
        /// </summary> 
        public int TotalColonies 
        { 
            get 
            { 
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                return IdentifiedColonies + EstimatedColonies; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// List of colonies  
        /// </summary> 
        public List<Colony> Colonies; 
 
        public ColonyCounterSettings settings = new ColonyCounterSettings (); 
 
        #endregion 
 
        /// <summary> 
        /// Using a blobcounter finds initial colony suspects 
        /// </summary> 
        /// <returns>List of Bitmaps that might be colonies</returns> 
        public List<Bitmap> FindSuspects () 
        { 
            DateTime t1 = DateTime.Now; 
 
            Threshold thresFilt = new Threshold (settings.initialThreshold); 
            Grayscale gsf = new Grayscale (1d / 3d, 1d / 3d, 1d / 3d); 
            Bitmap gsi = gsf.Apply (originalImage); 
            Bitmap thresholded = thresFilt.Apply (gsi); 
 
            // filter out separated circles 
            ConnectedComponentsLabeling blobFilter = new ConnectedComponentsLabeling (); 
 
            //filter settings 
            blobFilter.BlobCounter.FilterBlobs = true; 
            blobFilter.BlobCounter.MaxHeight = settings.maxSize; 
            blobFilter.BlobCounter.MaxWidth = settings.maxSize; 
            blobFilter.BlobCounter.MinHeight = settings.minSize; 
            blobFilter.BlobCounter.MinWidth = settings.minSize; 
            blobFilter.BlobCounter.ObjectsOrder = ObjectsOrder.None; 
 
            //apply filter 
            Bitmap blobed = blobFilter.Apply (thresholded); 
            Blob[] blobs = blobFilter.BlobCounter.GetObjects (originalImage, false); 
 
            //find round blobs 
            SimpleShapeChecker sc = new SimpleShapeChecker (); 
            sc.RelativeDistortionLimit = settings.initialDistortionLimit; 
 
            //List<Culture> separatedCultures = new List<Culture>(); 
            List<Bitmap> colonies = new List<Bitmap> (); 
 
            foreach (Blob blob in blobs) 
            { 
                bool circle = sc.IsCircle (blobFilter.BlobCounter.GetBlobsEdgePoints (blob)); 
 
                if (circle) 
                { 
                    Bitmap colony = blob.Image.ToManagedImage (); 
                    colonies.Add (colony); 
                } 
            } 
 
            DateTime t2 = DateTime.Now; 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
 
            return colonies; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Collects bitmap samples from a List of Points  
        /// </summary> 
        /// <param name="samplePoints">List of Points at which samples will be picked</param> 
        /// <returns></returns> 
        public List<Bitmap> GetSamples (List<Point> samplePoints) 
        { 
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            if (samplePoints == null) 
            { 
                Debug.WriteLine ("GetSamples input argument null - returning null"); 
                return null; 
            } 
            DateTime t1 = DateTime.Now; 
 
            List<Bitmap> samples = new List<Bitmap> (); 
            foreach (var samplePoint in samplePoints) 
            { 
                Rectangle r = new Rectangle ( 
                    Math.Max (samplePoint.X - settings.sampleRadius, 0), 
                    Math.Max (samplePoint.Y - settings.sampleRadius, 0), 
                    Math.Min (settings.sampleRadius * 2 + 1, originalImage.Width - samplePoint.X 
+ settings.sampleRadius), 
                    Math.Min (settings.sampleRadius * 2 + 1, originalImage.Height - 
samplePoint.Y + settings.sampleRadius)); 
                samples.Add (originalImage.Clone (r, originalImage.PixelFormat)); 
            } 
            DateTime t2 = DateTime.Now; 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
 
 
            return samples; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Analyzes Bitmap samples and finds determines thresholding settings based on these 
samples 
        /// </summary> 
        /// <param name="samples">Sample Bitmaps to be analyzed, can be connected from 
anutomatic and manual sample collection</param> 
        /// <returns>thresholding settings corresponding to supplied samples</returns> 
        public ThresholdingSettings AnalyzeSamples (List<Bitmap> samples) 
        { 
            DateTime t1 = DateTime.Now; 
 
            const double significanceBorder = 0.0005; 
 
            //List<HSL> pixels = new List<HSL>((sampleRadius * 2 + 1) * (sampleRadius * 2 + 1) * 
samples.Count); 
            HSL[] hslList = new HSL[(settings.sampleRadius * 2 + 1) * (settings.sampleRadius * 2 
+ 1) * samples.Count]; 
            int[] hueHist = new int[360]; 
            int[] lumHist = new int[256]; 
            int[] satHist = new int[256]; 
            //List<ImageStatisticsHSL> statistics = new List<ImageStatisticsHSL>(samples.Count); 
 
            int pixelSize; 
 
            switch (originalImage.PixelFormat) 
            { 
                case PixelFormat.Format24bppRgb: 
                    pixelSize = 3; 
                    break; 
                case PixelFormat.Format32bppArgb: 
                    pixelSize = 4; 
                    break; 
                default: 
                    throw new Exception ("Unsupported image format" + 
originalImage.PixelFormat.ToString ()); 
            } 
            unsafe 
            { 
                int i = 0; 
                foreach (var sample in samples) 
                { 
                    //Lock 
                    BitmapData bmd = sample.LockBits ( 
                        new Rectangle (0, 0, sample.Width, sample.Height), 
                            ImageLockMode.ReadOnly, 
                            sample.PixelFormat); 
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                    //get all non-black pixels and save to statistics - histograms 
                    for (int y = 0; y < bmd.Height; y++) 
                    { 
                        byte* row = (byte*)bmd.Scan0 + (y * bmd.Stride); 
                        for (int x = 0; x < bmd.Width; x++) 
                        { 
                            //colours in memory stored as BGR -> inverted order 
                            HSL hsl = HSL.FromRGB (new RGB ( 
                                row[x * pixelSize + 2], 
                                row[x * pixelSize + 1], 
                                row[x * pixelSize + 0])); 
                            if (hsl.Luminance > 0) 
                            { 
                                i++; 
                                hueHist[hsl.Hue]++; 
                                lumHist[(int)Math.Round (255d * hsl.Luminance)]++; 
                                satHist[(int)Math.Round (255d * hsl.Saturation)]++; 
                            } 
                        } 
                    } 
                    //Unlock 
                    sample.UnlockBits (bmd); 
                } 
            } //unsafe end 
 
            int[] hueHistF = FlowingAverage (MedianFilter (hueHist, 2)); 
            int[] lumHistF = FlowingAverage (MedianFilter (lumHist, 2)); 
            //saturace se nefiltruje (zatím) 
            //todo: filtrování saturace? 
 
            int hueSum = hueHistF.Sum (); 
            int lumSum = lumHistF.Sum (); 
 
            //setup filter 
            ThresholdingSettings set = new ThresholdingSettings (); 
 
            set.FilterHue = true; 
            set.FilterLuminosity = true; 
            set.FilterSaturation = false; 
 
            set.ExcludeHue = false; 
            set.ExcludeLuminosity = false; 
 
            //alternative defaults 
            //set.MinHue = hueHistF.First(delegate(int i) { return i > significanceBorder * 
(double)hueSum; }); 
            //set.MaxHue = hueHistF.Last(delegate(int i) { return i > significanceBorder * 
(double)hueSum; }); 
 
            //set.MinLuminostiy = lumHistF.First(delegate(int i){return 
i>significanceBorder*(double)lumSum;}); 
            //set.MaxLuminostiy = lumHistF.Last(delegate(int i) { return i > significanceBorder 
* (double)lumSum; }); 
 
            //find boundaries - min hue 
            for (int i = 0; i < hueHistF.Length; i++) 
            { 
                if (hueHistF[i] > 5) 
                { 
                    set.MinHue = i; 
                    break; 
                } 
            } 
 
            //max hue 
            for (int i = hueHistF.Length - 1; i >= 0; i--) 
            { 
                if (hueHistF[i] > 5) 
                { 
                    set.MaxHue = i; 
                    break; 
                } 
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            } 
 
            for (int i = 0; i < lumHistF.Length; i++) 
            { 
                if (lumHistF[i] > 5) 
                { 
                    set.MinLuminosity = (double)i / 255d; 
                    break; 
                } 
            } 
 
            for (int i = lumHistF.Length - 1; i >= 0; i--) 
            { 
                if (lumHistF[i] > 5) 
                { 
                    set.MaxLuminosity = (double)i / 255d; 
                    break; 
                } 
            } 
 
 
            DateTime t2 = DateTime.Now; 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
 
            return set; 
 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Thresholds the image based on hue and brightness and saves resulting image 
        /// </summary> 
        /// <param name="filterSettings"></param> 
        public Bitmap Filter (ThresholdingSettings filterSettings) 
        { 
            DateTime t1 = DateTime.Now; 
 
            HSLFiltering f = new HSLFiltering (); 
            f.FillColor = HSL.FromRGB (new RGB (0, 0, 0)); 
            f.FillOutsideRange = true; 
            //H 
 
            if (filterSettings.MaxHue > filterSettings.MinHue) 
            { 
                f.Hue = new IntRange (filterSettings.MinHue, filterSettings.MaxHue); 
            } 
            else 
            { 
                f.Hue = new IntRange (filterSettings.MaxHue, filterSettings.MinHue); 
            } 
 
 
 
            f.Luminance = new DoubleRange ((double)filterSettings.MinLuminosity, 
(double)filterSettings.MaxLuminosity); 
 
            f.Saturation = new DoubleRange (0d, 1d); 
 
            //f.UpdateHue = true; 
            //f.UpdateLuminance = true; 
            //f.UpdateSaturation = false; 
 
            //color image with black background 
            ThresholdedImage = f.Apply (originalImage); 
            ThresholdedImage.Save (settings.ProgressImagesPath + "test.png", ImageFormat.Png); 
            // grayscale image with binary data 
            Grayscale gsf = new Grayscale (1, 1, 1); 
            ThresholdedImage = gsf.Apply (ThresholdedImage); 
 
            //thresholded (binary image) 
            Threshold t = new Threshold (5);//stačilo by i 1; 
            t.ApplyInPlace (ThresholdedImage); 
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            //noise filters 
            if (settings.UseMedianFilterng) 
            { 
                Median mf = new Median (); 
                mf.ApplyInPlace (ThresholdedImage); 
            } 
 
            if (settings.UseOpening) 
            { 
                Opening of = new Opening (); 
                of.ApplyInPlace (ThresholdedImage); 
            } 
            //Thresholded image stays unchanged, residual image is used to hold uncounted 
colonies 
            ResidualImage = ThresholdedImage.Clone (new Rectangle (0, 0, ThresholdedImage.Width, 
ThresholdedImage.Height), ThresholdedImage.PixelFormat); 
 
            if (settings.SaveProgressImages) 
            { 
                ThresholdedImage.Save (settings.ProgressImagesPath + "thresholded.png", 
ImageFormat.Png); 
            } 
 
 
            DateTime t2 = DateTime.Now; 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
            return ThresholdedImage; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Service method to compute 1D gaussian weighted flowing average 
        /// </summary> 
        /// <param name="data"></param> 
        /// <returns></returns> 
        protected int[] FlowingAverage (int[] data) 
        { 
            DateTime t1 = DateTime.Now; 
 
            int[] equalized = new int[data.Length]; 
            int i; 
            for (i = 4; i < data.Length - 4; i++) 
            { 
                equalized[i] = (int)Math.Round (( 
                    1d / 256d * (double)data[i - 4] + 
                    8d / 256d * (double)data[i - 3] + 
                    28d / 256d * (double)data[i - 2] + 
                    56d / 256d * (double)data[i - 1] + 
                    70d / 256d * (double)data[i] + 
                    56d / 256d * (double)data[i + 1] + 
                    28d / 256d * (double)data[i + 2] + 
                    8d / 256d * (double)data[i + 3] + 
                    1d / 256d * (double)data[i + 4])); 
            } 
            DateTime t2 = DateTime.Now; 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
 
            return equalized; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Service method to compute 1D median filter 
        /// </summary> 
        /// <param name="data"></param> 
        /// <param name="radius"></param> 
        /// <returns></returns> 
        protected int[] MedianFilter (int[] data, int radius) 
        { 
            DateTime t1 = DateTime.Now; 
 
            List<int> dataList = new List<int> (data); 
            int[] filtered = new int[data.Length]; 
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            List<int> l = new List<int> (2 * radius + 1); 
            for (int i = radius; i < data.Length - radius; i++) 
            { 
                for (int j = -radius; j <= radius; j++) 
                { 
                    l.Add (data[i + j]); 
 
                } 
                l.Sort (); 
                filtered[i] = l[radius + 1]; 
                l.Clear (); 
            } 
 
            DateTime t2 = DateTime.Now; 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
 
            return filtered; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// finds all local minima. Uses flowing average to reduce noise 
        /// </summary> 
        /// <param name="histData"></param> 
        /// <returns></returns> 
        protected List<int> FindMinima (int[] histData) 
        { 
            DateTime t1 = DateTime.Now; 
 
            //flowing average 
 
            int[] data = new int[histData.Length]; 
            List<int> minima = new List<int> (); 
            int i; 
            for (i = 4; i < histData.Length - 4; i++) 
            { 
                data[i] = (int)Math.Round (( 
                    1d / 256d * (double)histData[i - 4] + 
                    8d / 256d * (double)histData[i - 3] + 
                    28d / 256d * (double)histData[i - 2] + 
                    56d / 256d * (double)histData[i - 1] + 
                    70d / 256d * (double)histData[i] + 
                    56d / 256d * (double)histData[i + 1] + 
                    28d / 256d * (double)histData[i + 2] + 
                    8d / 256d * (double)histData[i + 3] + 
                    1d / 256d * (double)histData[i + 4])); 
 
                if (i > 10 &&         /*4(plovoucí průměr)+4(-2,vlastní,+2)*/ 
                    data[i - 4] > data[i - 2] && 
                    data[i - 3] > data[i - 2] && 
                    data[i - 1] > data[i - 2] && 
                    data[i - 0] > data[i - 2]) 
                { 
                    minima.Add (i - 1); 
                } 
            } 
 
            #region writeToFile 
            if (false) 
            { 
                //original data 
                System.IO.StreamWriter w = new System.IO.StreamWriter 
(@"c:\temp\ColonyCount\histData.txt"); 
                foreach (var item in histData) 
                { 
                    w.WriteLine (item.ToString ()); 
                } 
                w.Flush (); 
                w.Close (); 
                //averaged data 
                w = new System.IO.StreamWriter (@"c:\temp\ColonyCount\avgData.txt"); 
                foreach (var item in data) 
                { 
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                    w.WriteLine (item.ToString ()); 
                } 
                w.Flush (); 
                w.Close (); 
            } 
            #endregion 
 
            DateTime t2 = DateTime.Now; 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
            return minima; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Using a blobcounter finds Separated colonies matching criteria 
        /// </summary> 
        /// <returns></returns> 
        public List<Colony> FindSeparatedColonies () 
        { 
            DateTime t1 = DateTime.Now; 
            statsUpdated = false; 
 
            if (ThresholdedImage == null) 
            { 
                Filter (AnalyzeSamples (FindSuspects ())); 
            } 
 
            // filter out separated circles 
            ConnectedComponentsLabeling blobFilter = new ConnectedComponentsLabeling (); 
 
            //filter settings 
            blobFilter.BlobCounter.FilterBlobs = true; 
            blobFilter.BlobCounter.MaxHeight = settings.maxSize; 
            blobFilter.BlobCounter.MaxWidth = settings.maxSize; 
            blobFilter.BlobCounter.MinHeight = settings.minSize; 
            blobFilter.BlobCounter.MinWidth = settings.minSize; 
            blobFilter.BlobCounter.ObjectsOrder = ObjectsOrder.None; 
 
            //apply filter 
            Bitmap blobed = blobFilter.Apply (ThresholdedImage); 
            Blob[] blobs = blobFilter.BlobCounter.GetObjects (ThresholdedImage, false); 
 
            //find round blobs 
            SimpleShapeChecker sc = new SimpleShapeChecker (); 
            sc.RelativeDistortionLimit = settings.initialDistortionLimit; 
 
            List<Colony> colonies = new List<Colony> (); 
            foreach (Blob blob in blobs) 
            { 
                DoublePoint dp; 
                double d; 
                bool circle = sc.IsCircle ( 
                    blobFilter.BlobCounter.GetBlobsEdgePoints (blob), 
                    out dp, 
                    out d); 
 
                if (circle) 
                { 
                    colonies.Add (new Colony (dp, d, (int)blob.Area, true)); 
                    Subtract s = new Subtract (blob.Image); 
                    unsafe 
                    { 
                        BitmapData bmd = ResidualImage.LockBits (blob.Rectangle, 
ImageLockMode.ReadWrite, ResidualImage.PixelFormat); 
                        s.ApplyInPlace (bmd); 
                        ResidualImage.UnlockBits (bmd); 
                    } 
                } 
            } 
 
            DateTime t2 = DateTime.Now; 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
            //update general colony list 
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            if (Colonies != null) 
            { 
                Colonies.AddRange (colonies); 
            } 
            else 
            { 
                Colonies = colonies; 
            } 
            UpdateStats (); 
            return colonies; 
 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Performs automatic colony counting 
        /// </summary> 
        /// <param name="minHoughIntensity"></param> 
        public void FindAllColonies () 
        { 
            DateTime t1 = DateTime.Now; 
 
            Filter ( 
                AnalyzeSamples ( 
                    FindSuspects ())); 
            List<Colony> sep = FindSeparatedColonies (); 
            Colonies.AddRange (sep); 
            if (settings.FindHough) 
            { 
                List<Colony> h = FindHough (); 
                Colonies.AddRange (h); 
            } 
 
            UpdateStats (); 
 
            DateTime t2 = DateTime.Now; 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
 
            return; 
        } 
 
        private bool statsUpdated; 
        private void UpdateStats () 
        { 
            IdentifiedColonies = Colonies.Count; 
 
            int sepColonyArea = Colonies.Sum (delegate (Colony c) { return c.AreaReal; }); 
 
            Colonies.Sort (); 
            if (Colonies.Count == 0) 
            { 
                EstimatedColonies = 0; 
                statsUpdated = true; 
                return; 
            } 
            int medColonySz = Colonies[Colonies.Count / 2].AreaReal; 
            double avgColonySz = (double)sepColonyArea / (double)Colonies.Count; 
 
            ImageStatistics s = new ImageStatistics (ThresholdedImage); 
 
            double estimatedColonyNumber = (double)(s.PixelsCountWithoutBlack - sepColonyArea) / 
medColonySz; 
            EstimatedColonies = (int)Math.Round (estimatedColonyNumber); 
            statsUpdated = true; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Finds partially connected colonies using hough transform 
        /// </summary> 
        /// <returns>list of colonies</returns> 
        internal List<Colony> FindHough () 
        { 
            statsUpdated = false; 
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            //zatím nefunguje 
 
            //todo: zrychlit voláním jen na nalezené bloby? 
            DateTime t1 = DateTime.Now; 
 
            //gets maximum size of currently found colonies and will try to find all smaller 
colonies 
            int maxR = (int)Math.Round (Colonies.Max (delegate (Colony c) { return 
(double)c.Radius; })); 
 
            List<Colony> colonies = new List<Colony> (); 
 
            Grayscale gs = new Grayscale (1, 1, 1); 
            CannyEdgeDetector ced = new CannyEdgeDetector (); 
            HoughCircleTransformation hct; 
 
            for (int radius = maxR; radius > settings.HoughMinSize; radius -= 
settings.HoughStep) 
            { 
                DateTime radiusStart = DateTime.Now; 
 
                hct = new HoughCircleTransformation (radius); 
 
                //Bitmap bGs = gs.Apply(ThresholdedImage); 
                EdgedImage = ced.Apply (ResidualImage); 
 
                if (settings.SaveProgressImages) 
                { 
                    EdgedImage.Save (settings.ProgressImagesPath + "edged" + radius.ToString () 
+ ".png", ImageFormat.Png); 
                } 
 
                Debug.WriteLine ("In method {0} starting Hough transformation with radius {1}.", 
MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, radius); 
 
                hct.ProcessImage (EdgedImage); 
                HoughCircle[] circles = hct.GetCirclesByRelativeIntensity 
(settings.HoughMinRelativeIntensity); 
 
                Debug.WriteLine ("In method {0} found {1} circles with radius {2}.", 
MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, circles.Length, radius); 
                // todo:remove identified areas 
                //circle of size corresponding to hough radius 
                Bitmap expectedCircle = new Bitmap (radius * 2, radius * 2, 
PixelFormat.Format32bppRgb); 
                Graphics g = Graphics.FromImage (expectedCircle); 
                g.FillEllipse (new SolidBrush (Color.White), 0, 0, expectedCircle.Width, 
expectedCircle.Height); 
                g.Dispose (); 
                //transform color format to allow subtraction 
                expectedCircle = expectedCircle.Clone (new Rectangle (0, 0, 
expectedCircle.Width, expectedCircle.Height), ThresholdedImage.PixelFormat); 
                Intersect intersectFilter = new Intersect (expectedCircle); 
                Bitmap intersectResult;// = new 
Bitmap(expectedCircle.Width,expectedCircle.Height); 
                //convert circles to Colonies & sort  
                List<Colony> colonySuspects = new List<Colony> (circles.Length); 
                int circleCount = -1; 
                int area; 
                double fillFactor; 
                foreach (var item in circles) 
                { 
                    circleCount++; 
                    Rectangle boundingR = new Rectangle (item.X - item.Radius, item.Y - 
item.Radius, radius * 2, radius * 2); 
 
                    //GC.WaitForPendingFinalizers (); 
                    try 
                    { 
                        intersectResult = ThresholdedImage.Clone (boundingR, 
ThresholdedImage.PixelFormat); 
                    } 
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                    catch (OutOfMemoryException) 
                    { 
                        Debug.WriteLine ("OutOfMemory at circle " + item.ToString ()); 
                        Debug.WriteLine ("Before GC [MiB] " + ((double)GC.GetTotalMemory (false) 
/ 1024d / 1024d).ToString ()); 
                        GC.Collect (); 
                        Debug.WriteLine ("After GC (false) [MiB] " + ((double)GC.GetTotalMemory 
(false) / 1024d / 1024d).ToString ()); 
                        Debug.WriteLine ("After GC (true) [MiB] " + ((double)GC.GetTotalMemory 
(true) / 1024d / 1024d).ToString ()); 
                        intersectResult = ThresholdedImage.Clone (boundingR, 
ThresholdedImage.PixelFormat); 
                        throw; 
                    } 
 
                    intersectFilter.ApplyInPlace (intersectResult); 
                    ImageStatistics st = new ImageStatistics (intersectResult); 
                    //area of expected circe overlap to  
                    area = st.PixelsCountWithoutBlack; 
                    fillFactor = (double)area / (Math.PI * (double)(radius * radius)); 
                    st = null; 
 
                    //subtract identified from residual image (expected - might leve boarders, 
borders should be filtered by fillFactor) 
 
                    Subtract s = new Subtract (expectedCircle); 
                    unsafe 
                    { 
                        BitmapData bmd = ResidualImage.LockBits (boundingR, 
ImageLockMode.ReadWrite, ResidualImage.PixelFormat); 
                        s.ApplyInPlace (bmd); 
                        ResidualImage.UnlockBits (bmd); 
                    } 
 
                    if (fillFactor >= settings.HoughMinimumFillFactor) 
                    { 
                        colonySuspects.Add (new Colony (item.X, item.Y, item.Radius, area, 
false, ColonyDetectionSource.Hough)); 
                    } 
 
                    if (false & settings.SaveProgressImages) 
                    { 
                        intersectResult.Save (settings.ProgressImagesPath + 
                            "Radius= " + radius.ToString () + ", Number= " + 
circleCount.ToString () + ", FillFactor=" + fillFactor.ToString () + ".png", 
                            ImageFormat.Png); 
                    } 
 
                    //cleanup 
                    intersectResult.Dispose (); 
                    intersectResult = null; 
                } 
                colonies.AddRange (colonySuspects); 
 
                if (settings.SaveProgressImages) 
                { 
                    DateTime tStartPaint = DateTime.Now; 
                    Debug.WriteLine ("Painting"); 
                    GrayscaleToRGB gs2rgb = new GrayscaleToRGB (); 
 
                    Bitmap toPaintThresholded = gs2rgb.Apply (ThresholdedImage); 
                    Bitmap toPaintEdged = gs2rgb.Apply (EdgedImage); 
                    Graphics g1 = Graphics.FromImage (toPaintThresholded); 
                    Graphics g2 = Graphics.FromImage (toPaintEdged); 
                    Pen p = new Pen (Color.Blue); 
 
                    foreach (var item in colonySuspects) 
                    { 
                        g1.DrawEllipse (p, 
                            (float)item.X - (float)item.Radius, 
                            (float)item.Y - (float)item.Radius, 
                            (float)item.Radius * 2, 
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                            (float)item.Radius * 2); 
 
                        g2.DrawEllipse (p, 
                            (float)item.X - (float)item.Radius, 
                            (float)item.Y - (float)item.Radius, 
                            (float)item.Radius * 2, 
                            (float)item.Radius * 2); 
 
                    } 
                    toPaintThresholded.Save (settings.ProgressImagesPath + radius.ToString () + 
"HoughedT.png", ImageFormat.Png); 
                    toPaintEdged.Save (settings.ProgressImagesPath + radius.ToString () + 
"HoughedE.png", ImageFormat.Png); 
                    Debug.WriteLine ("Painting finished in " + (DateTime.Now - 
tStartPaint).ToString ()); 
                } 
 
                //cleanup 
                expectedCircle.Dispose (); 
                expectedCircle = null; 
                WriteDebugInfo ("Finding circles of radius " + radius.ToString (), (DateTime.Now 
- radiusStart)); 
                Debug.WriteLine (colonySuspects.Count.ToString () + " circles accepted as 
colonies. That is [%] " + (colonySuspects.Count / circleCount).ToString ()); 
 
            }//radius' cycle 
 
            DateTime t2 = DateTime.Now; 
            WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
            //update general colony list 
            if (Colonies != null) 
            { 
                Colonies.AddRange (colonies); 
            } 
            else 
            { 
                Colonies = colonies; 
            } 
            UpdateStats (); 
            return colonies; 
        } 
 
        public Bitmap Visualize () 
        { 
            return Visualize (true, false); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Creates bitmap based on chosen settings 
        /// </summary> 
        /// <param name="overlayEdge"></param> 
        /// <param name="markupColonies"></param> 
        /// <returns></returns> 
        public Bitmap Visualize (bool overlayEdge, bool markupColonies) 
        { 
            Bitmap b = originalImage.Clone (new Rectangle (0, 0, originalImage.Width, 
originalImage.Height), originalImage.PixelFormat); 
 
            if (settings.overlayColonies) 
            { 
                Subtract subtractFilter = new Subtract (ThresholdedImage.Clone (new Rectangle 
(0, 0, ThresholdedImage.Width, ThresholdedImage.Height), b.PixelFormat)); 
                subtractFilter.ApplyInPlace (b); 
            } 
 
 
            if (overlayEdge) 
            { 
                Bitmap edgeOverlay = new Bitmap (originalImage.Width, originalImage.Height, 
b.PixelFormat); 
                //EdgedImage.Save (settings.ProgressImagesPath + "test.png", ImageFormat.Png); 
                //if (EdgedImage==null) 
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                { 
                    Edges ef = new Edges (); 
 
                    EdgedImage = ef.Apply (ThresholdedImage); 
                } 
                ReplaceChannel rc = new ReplaceChannel (RGB.G, EdgedImage); 
                rc.ApplyInPlace (edgeOverlay); 
 
                Add addFilter = new Add (edgeOverlay); 
                addFilter.ApplyInPlace (b); 
            } 
 
            if (markupColonies) 
            { 
                Graphics g = Graphics.FromImage (b); 
                //colours 
 
                Pen p; 
                //painting 
                foreach (var item in Colonies) 
                { 
                    switch (item.Source) 
                    { 
                        case ColonyDetectionSource.Separated: 
                            p = settings.separatedPen; 
                            break; 
                        case ColonyDetectionSource.Hough: 
                            p = settings.houghPen; 
                            break; 
                        default: 
                            p = settings.defaultPen; 
                            break; 
                    } 
                    g.DrawEllipse (p, 
                        (int)(item.X - item.Radius), 
                        (int)(item.Y - item.Radius), 
                        (int)(item.Radius * 2), 
                        (int)(item.Radius * 2)); 
                    g.DrawLine (settings.centerPen, (int)item.X, (int)item.Y, (int)item.X + 1, 
(int)item.Y + 1); 
 
 
                } 
            } 
            return b; 
        } 
 
        public void SaveToFile (string fileName) 
        { 
            XDocument xd = new XDocument (); 
            xd.Add (new XProcessingInstruction ("xml-stylesheet", "type='text/xsl' 
href='colonyStyle.xsl'")); 
            XElement root = new XElement ("ColonyCounterOutput"); 
            root.Add ( 
                new XElement ("GeneralInfo", 
                    new XElement ("Description", Description), 
                    new XElement ("Estimated", this.EstimatedColonies), 
                    new XElement ("Identified", this.IdentifiedColonies), 
                    new XElement ("Total", this.TotalColonies) 
                    )); 
            foreach (Colony c in Colonies) 
            { 
                root.Add (c.SaveToXml ()); 
 
            } 
            xd.Add (root); 
            xd.Save (fileName); 
            string path = System.IO.Path.GetDirectoryName (fileName); 
            if (!File.Exists (path + "\\colonyStyle.xsl")) 
            { 
                StreamWriter s = new StreamWriter (path + "\\colonyStyle.xsl"); 
                s.Write ( 
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                    @"<?xml version=""1.0"" encoding=""ISO-8859-1""?><html xsl:version=""1.0"" 
xmlns:xsl=""http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"" xmlns=""http://www.w3.org/1999/xhtml""><body 
style=""font-family:Arial;font-size:12pt;background-color:#EEEEEE""><xsl:for-each 
select=""ColonyCounterOutput/Colony""><div style=""background-
color:#559900;color:white;padding:4px""><span style=""font-weight:bold""><xsl:value-of 
select=""Source""/></span>radius = <xsl:value-of select=""Radius""/></div><div style=""margin-
left:20px;margin-bottom:1em;font-size:10pt"">Position [<xsl:value-of select=""@X""/>; 
<xsl:value-of select=""@Y""/><br/>Ideal area: <xsl:value-of select=""Area""/><br/>Real area: 
<xsl:value-of select=""AreaReal""/><br/>Fill factor: <xsl:value-of 
select=""FillFactor""/><br/></div></xsl:for-each></body></html>" 
                    ); 
                s.Flush (); 
                s.Close (); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        ///  
        /// </summary> 
        /// <returns>Dictionary representing histogram. Key is diameter in 0.1 mm</returns> 
        public Dictionary<int, int> GetHistogram () 
        { 
            int resolutionDpi = 600; 
            double mmPerPixel = 25.4 / (double)resolutionDpi; 
            double mmFraction = 50; 
            Dictionary<int, int> d = new Dictionary<int, int> (); 
            foreach (var item in Colonies) 
            { 
                int colonySize = (int)Math.Round (item.Radius * mmFraction * 2d * mmPerPixel); 
                if (!d.ContainsKey (colonySize)) 
                { 
                    d.Add (colonySize, 0); 
                } 
                d[colonySize]++; 
 
            } 
            return d; 
        } 
 
        //calling WriteDebugInfo (MethodInfo.GetCurrentMethod ().Name, (t2 - t1)); 
        private void WriteDebugInfo (string name, TimeSpan time) 
        { 
            Debug.WriteLine ("{0} finished in {1}. Total memory used is [MiB] {2}.", name, 
time.ToString (), ((double)GC.GetTotalMemory (false) / 1024d / 1024d).ToString ()); 
        } 
    } 
} 

10.2.10 Reset pozice před plánovacím systémem 

if (comm != null) 
{ 
    DateTime executionStartTime = DateTime.Now; 
 
    comm.Command (Commands.startSpeed, minSpeed); 
    //comm.OpenPort(); 
    comm.Command (Commands.maxSpeed, minSpeed); 
    //comm.OpenPort(); 
    comm.Command (Commands.rampSpeed, minSpeed); 
 
    #region reset A 
    //reset A 
    comm.Command (Commands.goAbsoluteZ, Direction.A, 10000); 
    comm.Command (Commands.go); 
    executionStartTime = DateTime.Now; 
    while (!((comm.Status & SwitchStatus.aMax) == SwitchStatus.aMax)) 
    { 
        Thread.Yield (); //wait for the motors to finish - hit the limit switch 
        if ((DateTime.Now - executionStartTime) > timeOutTime) 
        { 
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            Debug.WriteLine ("Operation timed out"); 
            executionStartTime = DateTime.Now; 
            comm.Resend (); 
        } 
    } 
    #endregion 
    #region reset B 
    //reset Z2 
    comm.Command (Commands.goAbsoluteZ, Direction.B, 10000); 
    comm.Command (Commands.go); 
    executionStartTime = DateTime.Now; 
    while (!((comm.Status & SwitchStatus.bMax) == SwitchStatus.bMax)) 
    { 
        Thread.Yield (); //wait for the motors to finish - hit the limit switch 
        if ((DateTime.Now - executionStartTime) > timeOutTime) 
        { 
            Debug.WriteLine ("Operation timed out"); 
            executionStartTime = DateTime.Now; 
            comm.Resend (); 
        } 
    } 
    #endregion 
    #region reset C 
    //reset Z3 
    comm.Command (Commands.goAbsoluteZ, Direction.C, 10000); 
    comm.Command (Commands.go); 
    executionStartTime = DateTime.Now; 
    while (!((comm.Status & SwitchStatus.cMax) == SwitchStatus.cMax)) 
    { 
        Thread.Yield (); //wait for the motors to finish - hit the limit switch 
        if ((DateTime.Now - executionStartTime) > timeOutTime) 
        { 
            Debug.WriteLine ("Operation timed out"); 
            executionStartTime = DateTime.Now; 
            comm.Resend (); 
        } 
    } 
 
    #endregion 
 
    #region reset X 
    comm.Command (Commands.goRelativeXY, -20000, 0, minSpeed); 
    comm.Command (Commands.go); 
    while (!((comm.Status & SwitchStatus.xMin) == SwitchStatus.xMin)) 
    { 
 
        Thread.Yield (); //wait for the motors to finish - hit the limit switch 
        //comm.Command (Commands.status); 
        if ((DateTime.Now - executionStartTime) > timeOutTime) 
        { 
            Debug.WriteLine ("Operation timed out"); 
            executionStartTime = DateTime.Now; 
            comm.Resend (); 
        } 
    } 
    #endregion 
 
    #region reset Y 
 
    executionStartTime = DateTime.Now; 
    while (!comm.Idle) 
    { 
        Thread.Yield (); 
        if ((DateTime.Now - executionStartTime) > timeOutTime) 
        { 
 
            Debug.WriteLine ("Operation timed out"); 
            executionStartTime = DateTime.Now; 
            comm.Resend (); 
            //break; 
        } 
    } 
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    comm.Command (Commands.goRelativeXY, 0, -20000, minSpeed); 
    comm.Command (Commands.go); 
    executionStartTime = DateTime.Now; 
    while (!((comm.Status & SwitchStatus.yMin) == SwitchStatus.yMin)) 
    { 
        Thread.Yield (); //wait for the motors to finish - hit the limit switch 
 
        if ((DateTime.Now - executionStartTime) > timeOutTime) 
        { 
 
            Debug.WriteLine ("Operation timed out"); 
            executionStartTime = DateTime.Now; 
            comm.Resend (); 
            //break; 
        } 
    } 
    #endregion 
 
    //coordinates to zero 
    comm.Command (Commands.calibrate); 
} 
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10.3 Obrazové přílohy – snímky petriho misek 

 

Obr. 34 Ukázka vizualizace zvýrazněných hran – automatická detekce 
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Obr. 35 Ukázka složky H barevného modelu HSL  

Červené čáry jsou způsobeny vadou skeneru, červené okolí černou barvou, kdy 

hodnota H není definována (výchozí – nulová – hodnota znamená červenou). 
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Obr. 36 Ukázka vizualizace kolonií detekovaných různými způsoby a problémů s okrajovými 

oblastmi misky při skenování přes dno misky 
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Obr. 37 Ukázka hledání pertiho misek (invertováno) 
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10.4 Zaznamenaný pohyb při přenášení koloní 

 

Obr. 38 Záznam pohybů při přenosu kolonií 

V pravé části jsou pravidelně uspořádané jamky mikrotitračních destiček, v levé jsou 

náhodně uspořádané kolonie. Červeně jsou vyznačeny jamky, které zůstaly prázdné 

(bylo jích více než kolonií). 

Metoda výpočtu vzdálenosti: Euklidovská 

Trvání 20 minut (včetně vykreslování značek) 
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