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ВИЯВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛЬОРУ БУРШТИНОВОЇ СИРОВИНИ
Наведено можливості застосування інформаційно-комп’ютерних технологій та
вимірювальної техніки, що базується на цих технологіях, при визначенні кольорових параметрів
бурштинової сировини.
Вступ. Бурштин – це полімерна викопна смола органічного походження, що відповідає за фізичні та
хімічні властивості сукциніту – мінералу, що містить бурштинову кислоту в кількості 2–7 %. Кольорова
гамма різноманітна – від безколірного до білого, через різні відтінки жовтого, помаранчевого і
червонуватого до майже чорного. Колір бурштину і прозорість впливають на його цінність, отже при
якісній оцінці бурштину необхідно значну увагу приділяти кольору, враховуючи всі відтінки. В ЖДТУ
розроблена методика, за якою кольорові показники визначаються за допомогою інформаційнокомп’ютерних технологій аналізу відеозображень зразків порід.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Масове розповсюдження і застосування інформаційнокомп’ютерних технологій не оминуло промисловість з видобутку і обробки каменю. В [1] була показана
можливість введення зображення поверхні промислових зразків облицювального каменю та гірських
порід в обчислювальне середовище сучасних комп’ютерів. Це дозволяє використати всю потужність
обчислювальних методів цифрової обробки відеозображень [2], [3] для вирішення практичних завдань
геології, гемології або гірничої промисловості. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій
дає можливість більш об’єктивно вирішити багато традиційних питань наукової і практичної геології та
гемології, що відображені в [4–6].
В 7 доведена можливість отримання кількісних значень кольору поверхні каменю в результаті
застосування методів цифрової обробки їх зображень та використання однієї з колориметричних систем
розроблених та затверджених міжнародним комітетом по освітленню (МКО, СІЕ – Communication
Internationale de 1'Eclairage). В даній роботі показана можливість отримання кількісних оцінок
кольорових параметрів, що можуть характеризувати зовнішній вигляд поверхні природного каменю.
Метою даної статті є виявлення можливості застосування інформаційно-комп’ютерних технологій
та вимірювальної техніки, що базується на цих технологіях, при визначенні основних параметрів
бурштинової сировини. Для цього на прикладі зразка бурштину Клесівского родовища необхідно буде
виявити однорідні зони і розрахувати у відсотковому співвідношенні кірочку окислення.
Викладення основного матеріалу досліджень. Для вирішення завдання аналізу зовнішнього
вигляду поверхні необхідно сформулювати цифрове відеозображення поверхні зразка, що досліджується,
і виконати його обробку засобами сучасної обчислювальної техніки. Схему досліджень поверхні гірських
порід та бурштинових зразків
на основі інформаційно-комп’ютерних технологій обробки
відеозображень зображено на рисунку 1 [8].
Отримання корисної інформації про об’єкт досліджень здійснюється шляхом формування цифрового
відеозображення поверхні цього об’єкта. Далі на відеозображенні вимірюються колориметричні
характеристики, а в подальшому на їх основі планується визначати геометричні характеристики
структурних елементів поверхні об’єкта та його геометричні характеристики в цілому.
Для формування відеозображень поверхні бурштину доцільно використовувати стандартні пристрої
формування відеозображень (сканер, цифровий фотоапарат або цифрова відеокамера), звертаючи увагу
на технічні характеристики цих пристроїв, суттєві для отримання необхідної вимірювальної
відеоінформації.
За об’єкт дослідження було прийнято цифрове відеозображення зразка бурштину Клесівского
родовища.
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Рис. 1. Загальна схема застосування інформаційно-комп’ютерних технологій обробки відеоінформації в
гірничо-геологічній галузі
Для вирішення поставленої мети були виконані наступні дії: відбір зразка бурштину, з якого частково
знята кірочка окислення; формування відеозображення поверхні зразка та введення його у комп’ютер;
цифрова обробка відеозображень з метою проведення колориметричного аналізу – виділення однорідних
за кольором зон і визначення їх геометричних характеристик (рис. 2); обробка результатів вимірювань
геометричних характеристик і побудова графіків та гістограм (рис. 3); інтерпретація отриманих
результатів відповідно до поставленої мети.

Рис. 2. Фрагмент поверхні зразка (початкове відеозображення)
Колориметричні вимірювання включають визначення однієї з стандартних колориметричних систем,
найбільш придатної для вирішення конкретної наукової або виробничої задачі, визначення показників
кольору в обраній колориметричній системі для окремих дискретних точок цифрового відеозображення,
для зон, виділених на поверхні об’єкта, для всього об’єкта в цілому.
Найважливіші системи, що застосовуються практично у всіх програмах обробки зображення: RGB,
XYZ, LAB, HSV та ін. Визначення кольору за допомогою RGB системи є одним з основних положень
колориметрії. Система RGB була розроблена у 1860 році. Д.Максвеллом і побудована на уяві, що будьякий колір може бути створений шляхом змішування трьох кольорів – червоного (R), зеленого (G) та
синього (B).
Відеозображення представленого зразка бурштину було оброблено в системах RGB, XYZ та LAB.
Отримані результати наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Результати, отримані за допомогою запропонованої методики
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Система

R

G

B

L

a

b

X

Y

Z

Колір

224

117

52

58

88

11

54

27

24

Дисперсія

32

25

23

9

13

6

14

8

9

На рисунку 3 представлена гістограма вмісту червоної складової системи RGB, інші складові (синя
та зелена) визначаються аналогічним чином.

Рис. 3. Гістограма розподілу червоної складової у зразку (по горизонтальній осі –
тон складової, по вертикальній осі – кількість відповідних точок)

Рис. 4. Відеозображення зразка після виділення однотипних зон
(зліва висвітлена ефективна площа, справа – площа неоднорідності,
включаючи кірочку окислення)
Результати колориметричних вимірювань можуть мати самостійне значення або бути складовою
частиною геометричних вимірювань, так як структурні елементи поверхні відрізняються один від одного
і від фону по кольору. Тому в цьому випадку колориметричні вимірювання є складовою частиною
(підготовчим етапом) проведення геометричних вимірювань на відеозображеннях гірських порід. Для
визначення геометричних параметрів зразок був поділений на 49 прямокутників (рис. 5), для кожного з
яких визначені кольорові складові.
В результаті проведених досліджень була виділена ефективна площа зразка – 85 %, кірочка
окислення – 14 %, 1 % є шуми, що складаються з похибки приладів та вимірювань.
Між показниками якості зовнішньої поверхні та фізичними характеристиками каменю існують
автокореляційні залежності. Це вказує на принципову можливість оцінки фізичних характеристик
бурштину на основі вимірювання показників якості зовнішньої поверхні.
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Рис. 5. Розділення зразка на зони та визначення його однорідності
Результати колориметричних та геометричних вимірювань на відеозображеннях пропонується
використовувати для вирішення наукових і виробничих задач в гірничо-геологічній галузі, в тому числі
для визначення механічних величин або ювелірних.
Методи обробки цифрових відеозображень також втілені в різні широко розповсюджені програми
комп’ютерної обробки, але для безпосереднього вирішення виробничих задач потрібно розробити
спеціалізовані програми. Одним із кроків в цьому напрямку є програма по визначенню і дослідженню
кількісних значень показників якості природного каменю [7]. В її основу покладено визначення середніх
значень показників яскравості і кольору при розбивці відеозображення поверхні зразка на зони.
Намічено застосування даної програми при оцінці ювелірного бурштину, до якого висуваються
підвищені вимоги: по кольору, текстури, відсутності плям, дефектів поверхні тощо. Програма має
відкритий характер, що дозволяє модифікувати та надавати їй більше можливостей.
Висновки. Виявлена можливість застосування інформаційно-комп’ютерних технологій та
вимірювальної техніки, що базується на цих технологіях, при кількісному визначенні основних
колориметричних параметрів бурштинової сировини.
Дослідження за наведеною методикою можуть бути використані для класифікації зразків бурштину за
кольоровими ознаками.
Запропонований підхід дозволяє отримати значний обсяг інформації про кольорову гамму бурштину,
що достатньо складно зібрати і узагальнити внаслідок великої кількості його видів та нерівномірності
забарвлення.
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Определение возможности применения информационно-компьютерных технологий обработки
видеоинформации для определения параметров цвета янтарного сырья / Л.А. Ковалевич, В.Т.
Подвысоцкий
Приведены возможности применения информационно-компьютерных технологий и вычислительной
техники, которая базируется на этих технологиях, при определении цветовых параметров янтарного
сырья.
УДК 622.339.3
Determination of the potential of information-computer technologies application in processing video
information for defining parameters of a color of amber raw material / L.A. Kovalevich, V.T.
Pidvysots’kyi //
Possibilities of application of information computer technologies and computer facilities which are based on
these technologies, at definition colouring parametres of amber raw materials are resulted.
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