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Kto, co, jak i kiedy



Kto?
• dr inż. Bartosz Jabłoński

• bartosz.jablonski@pwr.edu.pl

• s. P0.2, C-16

• https://jablonski.wroclaw.pl
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O co chodzi?
•Cele przedmiotu

◦ Nabycie wiedzy z zakresu metod wykrywania obiektów i defektów, 

bazujących na progowaniu 

◦ Nabycie wiedzy z zakresu metod wykrywania obiektów i defektów, 

bazujących na konturowaniu

◦ Nabycie wiedzy o klasycznych metodach monitorowania jakości produkcji 

za pomocą kart kontrolnych



Jak c.d.?
• Wykład – przychodzimy i się uczymy 

• Projekt – robimy coś pożytecznego , przychodzimy i się chwalimy

• Stosowane narzędzia dydaktyczne

◦ Wykład tradycyjny z wykorzystaniem wideoprojektora

◦ Projekt

◦ Konsultacje

◦ Praca własna – opracowanie projektu

◦ Praca własna – samodzielne studia



Zaliczenie
Ocena końcowa:

P=0,3 * F1 + 0,7 * F2

F1 – Odpowiedzi ustne z pytań zadawanych w trakcie wykładu, obserwacje z etapów 

wykonywania projektu, kolokwium,…

F2 – pisemne sprawozdanie z projektu



Czego się będziemy uczyć?



Skąd ta nazwa…
• Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Diagnostyka Procesów, Diagnostyka Systemów…

• Diagnostyka – zajmuje się oceną stanu technicznego maszyny/urządzenia/systemu poprzez 

badanie własności procesów roboczych, a także przez badanie własności wytworów

• Procesów - zbór działań wzajemnie powiązanych, które przekształcają wejście w wyjście

• Przemysłowych- dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i 

dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i 

za pomocą maszyn.

• System – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły 

elementów wzajemnie powiązanych w układy oraz realizujących jako całość funkcję 

nadrzędną lub zbiór takich funkcji



Zakres tematyczny
• Statystyczne sterowanie procesem

◦ Konstrukcja kart kontrolnych

◦ Wykorzystywanie kart kontrolnych do sterowania jakością

◦ Problematyka jakości

•Przemysłowe przetwarzanie obrazów

◦ Analiza obrazu

◦ Detekcja cech, defektów

◦ Wykorzystanie rezultatów do statystycznego sterowania procesem



Efekty kształcenia
• PEK_W01 – zna podstawowe karty kontrolne stosowane w przemyśle do monitorowania 

jakości produkcji i metody podejmowania decyzji 

• PEK_W02 – jest w stanie wymienić podstawowe metody wyodrębniania obiektów i defektów 
na obrazach

• PEK_U01 – umie dobrać kartę kontrolną i system decyzyjny do danego procesu 

• PEK_U02 – potrafi  dobrać zestaw gotowych modułów programowych do rozwiązywania 
złożonych zagadnień przetwarzania obrazów przemysłowych

• PEK_K01 – ma świadomość znaczenia jakości produkcji dla firmy i społeczeństwa

• PEK_K02 – rozumie konieczność samokształcenia oraz rozwijania zdolności do 
samodzielnego stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności,



Projekt – trzeba zrobić coś w praktyce…



Jak?
• Projekty będą realizowane samodzielnie lub w grupach maksymalnie 2 osobowych

• Zaproponuję listę propozycji tematów do wyboru, ale…

• Jest też możliwość zaproponowania własnego tematu projekty spoza listy

• Temat projektu powinien być zgodny z tematem specjalizacji oraz przedmiotem



Jak c.d.?
• Stosowane narzędzia dydaktyczne

◦ Ćwiczenia projektowe z zakresu przedmiotu

◦ Praca własna – studia literaturowe, wyszukiwanie informacji w bibliotekach i sieci Internet. 

◦ Praca własna – opracowanie projektu i dokumentacji

◦ Konsultacje - kontakt z prowadzącym (klientem) i ocena wyników cząstkowych

◦ Prezentacje – obowiązkowa prezentacja na zajęciach zaliczeniowych



Kiedy?
• 2018.10.04 – zajęcia wprowadzające

• 2018.10.25(24) / 29 – ostateczny termin wyboru tematu, przygotowanie planu projektu 

według szablonu

• 2018.12.06 / 13 – prezentacja postępów i aktualnego stanu projektu

• 2019.01.17(23) / 24 – zajęcia zaliczeniowe, obowiązkowa prezentacja osiągnięć



Plan projektu
• Skład grupy projektowej

• Tytuł

• Cel i zakres projektu

• Narzędzia, aspekty implementacyjne

• Harmonogram pracy

Do dostarczenia maksymalnie do

2018.10.25 (24) /29



Przykładowe tematy
• Sterowanie na podstawie obrazu z kamery z 

detekcją znaków sterujących

• Analiza działania metod konturowania

• Sterowanie za pomocą gestów

• Detekcja obiektów na obrazie z wykorzystaniem 

informacji o głębi

• Rozpoznawanie znaków drogowych

• Analiza natężenia ruchu ulicznego

• System monitorowania ruchu pieszych

• Przetwarzanie obrazów satelitarnych

• Badanie liniowych i nieliniowych (np. Perona-Malik lub 

odpowiedni) metod filtracji obrazów

• Porównanie działania klasycznej i uogólnionej 

transformaty Hougha

• Porównywanie kształtów z wykorzystaniem algorytmu 

DTW

• Przemysłowe wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej

• Wykorzystanie usług w chmurze (Azure lub AWS) do 

systemu monitorowania produkcji

• Symulacja systemu statystycznego sterowania jakością 

produkcji z wykorzystaniem analizy obrazu wideo.



Literatura



Literatura podstawowa
[1] Choraś R., Komputerowa wizja. Metody interpretacji i identyfikacji obiektów, Exit, 2005

[2] E. Rafajłowicz, W. Rafajłowicz, Wstep do przetwarzania obrazów przemysłowych, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011 (książka dostępna bezpłatnie na portalu 

Dolnoslaskiej Biblioteki Cyfrowej).

[3] Pod red. E. Rafajłowicza, W. Rafajłowicza, Algorytmy przetwarzania obrazów i wstęp do 

pracy z biblioteką OpenCV. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006 

(książka dostępna bezpłatnie na portalu Dolnoslaskiej Biblioteki Cyfrowej).

[4] Thompson J. R., Koronacki J.,  Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga

etapowej optymalizacji jakości. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1994.



Literatura uzupełniająca
[1] Hryniewicz O., Współczesne metody statystyczne w sterowaniu jakością. IBS PAN, Warszawa 

1996.

[2] Demant C., Streicher-Abel B.  and P. Waszkewitz; Industrial Image Processing: Visual Quality

Control in Manufacturing, Springer, Berlin, 1999.

[3] Pratt, W. K., Digital image processing, New York, Wiley, 19911


