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ZASTOSOWANIE METODY AUTOMATÓW
KOMÓRKOWYCH DO OPRACOWANIA CYFROWEJ
REPREZENTACJI WYBRANYCH CECH
MIKROSTRUKTURY W OPARCIU O OBRAZY BINARNE
JEJ SKĐADNIKÓW
W ramach pracy stworzono program komputerowy, w którym zaimplementowano dwuwymiarowy automat komórkowy wraz z autorskim algorytmem do przetwarzania obrazów binarnych rzeczywistej mikrostruktury na jej cyfrowæ
reprezentacjú. Szczegóđowo opisano schemat dyskretyzacji badanego obszaru mikrostruktury. Zaprezentowano moľliwoħci opracowanego rozwiæzania.
Sđowa kluczowe: cyfrowa reprezentacja materiađu, automaty komórkowe, mikrostruktura, stereologia

APPLICATION OF CELLULAR AUTOMATA METHOD TO DEVELOP
A DIGITAL REPRESENTATION OF SELECTED FEATURES OF
THE MICROSTRUCTURE BASED ON THE BINARY IMAGES OF ITS
COMPONENTS
A computer program was built in this work, where a two-dimensional cellular automaton is implemented and
including authors’ algorithm for conversion of binary images of the real microstructure to the digital microstructure
representation. Discretization scheme of the investigated microstructure is explained in detail. The possibilities of the
developed solution were presented.
Keywords: digital material representation, cellular automata, microstructure, stereology

1. WSTùP
W literaturze technicznej z ostatnich lat moľna znaleļè wiele opracowaē dotyczæcych tematyki modelowania przemian fazowych w mikro- bædļ mezoskali za pomocæ dwu- lub trójwymiarowych dyskretnych modeli,
które pozwalajæ na wizualizacjú i ħledzenie powstawania oraz wzrostu nowych faz w mikrostrukturze. Wiúkszoħè tego rodzaju modeli bazuje na numerycznych rozwiæzaniach, które umoľliwiajæ dyskretyzacjú mikroobszaru poprzez nađoľenie siatki wúzđów (komórek), sæ to
m.in.: metoda Monte Carlo [1, 2] (ang. Monte Carlo method, MC), metoda elementów skoēczonych [3, 4] (ang.
Finite Element Method, FEM), metoda pola faz [5, 6]
(ang. Phase Field Method, PFM) czy teľ metoda automatów komórkowych [7–9] (ang. Cellular Automata
method, CA). Symulowanie przemian fazowych za pomocæ tych modeli wymaga zastosowania odpowiednich
warunków poczætkowych. Aby móc rozpoczæè symulacjú w warunkach jak najlepiej odzwierciedlajæcych rzeczywistoħè, rodzi siú potrzeba wprowadzenia odpowiedniego rozwiæzania w ustaleniu rozkđadu ziaren oraz ich
cech morfologicznych w sztucznej siatce, która imituje
prawdziwæ mikrostrukturú.
W rozwiæzaniu postawionego problemu z pomocæ
przychodzi metoda cyfrowej reprezentacji materiađu
(ang. Digital Material Representation, DMR). DMR

obejmuje co najmniej kilka róľnych metod do numerycznego generowania i/lub odtwarzania obrazu mikrostruktury na dyskretyzowanym obszarze. W dalszej
czúħci artykuđu pokrótce zostanæ opisane stosowane
metody do generowania cyfrowej reprezentacji materiađu oraz propozycja rozwiæzania zastosowana przez
Autorów niniejszej pracy.

2. MATERIAĐ DO BADAĒ
I EKSPERYMENT
W przyjútym schemacie cyfrowej reprezentacji materiađu wymagane sæ rzeczywiste obrazy mikrostruktury.
W tym celu wykorzystano wyniki analizy jakoħciowej
struktury próbek ze stali DP o skđadzie chemicznym
podanym w tabeli 1. Materiađ naleľy do grupy zaawansowanych stali trzeciej generacji, które sæ przedmiotem badaē autorów niniejszej pracy, a wyniki z opracowanego rozwiæzania DMR zostanæ wykorzystane jako
dane wejħciowe w symulacjach numerycznych przemian fazowych zachodzæcych podczas wytwarzania
stali DP. Charakterystyczne dla wyselekcjonowanego
wytopu jest to, iľ stosujæc odpowiedni cykl termiczny
nagrzewania, wytrzymania w ustalonej temperaturze
i kontrolowanego chđodzenia uzyskuje siú stal zawiera-

Prace IMĽ 4 (2013)

Zastosowanie metody automatów komórkowych do opracowania...

3

Tabela 1. Skđad chemiczny stali (% wag.)
Table 1. Chemical composition of the steel (wt%)
C

Mn

Si

Cr

Mo

Ni

Cu

Al
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N

0,13

1,50

0,10

0,23

0,005

0,02

0,02

0,026

0,03

0,001

0,001

0,0004

b)

a)

Rys. 1. Schemat cyklu cieplnego (a) oraz obraz SEM mikrostruktury próbki po tym cyklu (b)
Fig. 1. Scheme of the thermal cycle (a) and SEM image of the sample microstructure after this cycle (b)

jæcæ ~75÷80% ferrytu, zaħ resztú stanowi mieszanina
bainitu i martenzytu.
W eksperymencie, przeprowadzonym na dylatometrze Bähr 805A/D, wykorzystano próbkú wyciútæ
z cienkiej blachy po walcowaniu na zimno o strukturze
ferrytyczno-perlitycznej. Próbka w postaci prostopadđoħcianu miađa nietypowe wymiary jak na standard
badaē dylatometrycznych, tj. ~7 mm dđugoħci, gruboħè
i szerokoħè ~1 mm. Do pozyskania mikrostruktury poczætkowej, jako danej wejħciowej do obróbki w algorytmie CA, próbkú poddano cyklowi termicznemu przedstawionemu na rysunku 1a. Próbka byđa nagrzewana
z szybkoħciæ 3°C/s do temperatury Tn = 810°C, mieszczæcej siú w zakresie miúdzykrytycznym (Ae1 – Ae3),
a nastúpnie schđodzona z maksymalnæ szybkoħciæ (ok.
288°C/s) w celu zamroľenia mikrostruktury, w efekcie
czego otrzymano strukturú zawierajæcæ okođo 63% ferrytu, zaħ resztú stanowi mieszanina bainitu i martenzytu. Przyjúto, ľe wyspy bainityczno-martenzytyczne
stanowiæ projekcjú austenitu uksztađtowanego podczas
wyľarzania w zakresie miúdzykrytycznym. W kolejnym kroku zastosowano standardowæ procedurú przygotowania próbki do analizy z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Nastúpnie
wykonano zdjúcie mikrostruktury wybranego obszaru
próbki (Rys. 1b), które jest kluczowæ informacjæ w opracowaniu rozwiæzania DMR.
W dalszej czúħci pracy opisano procedury wykorzystujæce uzyskany obraz mikrostruktury (Rys. 1b) do
cyfrowej reprezentacji materiađu.

3. CYFROWA REPREZENTACJA
MATERIAĐU
Idea cyfrowej reprezentacji materiađu jest intensywnie rozwijana od kilku lat [10–12]. Zastosowanie DMR

polega na zbudowaniu sieci 2D lub 3D, która jawnie búdzie reprezentowađa i deÞniowađa cyfrowo mikrostrukturú z jej wđaħciwoħciami, tj. ziarnami, morfologiæ,
róľnorodnymi fazami, wtræceniami niemetalicznymi,
orientacjæ ziaren, púkniúciami itp. Im bardziej dokđadne odzwierciedlenie rzeczywistej mikrostruktury za pomocæ schematu DMR, tym lepiej zađoľenia poczætkowe
zastosowane w numerycznym modelu oddajæ realne
warunki procesów zachodzæcych podczas wytwarzania
bædļ przetwarzania materiađów polikrystalicznych.
Z tego powodu wielu specjalistów z obszaru materiađoznawstwa i modelowania skupia swæ uwagú na opracowywaniu coraz lepszych i efektywniejszych metod do
generowania cyfrowej reprezantacji mikrostruktury.
Generalnie metody majæce na celu opracowywanie
cyfrowej reprezentacji materiađu moľna sklasyÞkowaè
w oparciu o dwie koncepcje, tj. bezpoħredniego odtwarzania rzeczywistej mikrostruktury za pomocæ róľnorodnych, zđoľonych algorytmów do analizy obrazu oraz
zastosowania mniej skomplikowanych algorytmów do
sztucznego generowania ziaren, które statystycznie reprezentujæ stan rzeczywistej mikrostruktury.
Do pierwszej grupy naleľæ metody bazujæce na wynikach uzyskanych za pomocæ róľnych metod badawczych mikrostruktury, np. konwencjonalnej mikroskopii ħwietlnej, jak w pracach [13, 14], analizy na skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) i detektorze
EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych)
[15]. Podobne rozwiæzanie przyjúli autorzy publikacji
[10] wykorzystujæc wyľej wymienione metody oraz
rezultaty uzyskane za pomocæ elektronowego mikroskopu transmisyjnego (TEM), a takľe spektrometru
dyspersji energii (EDS). Dokđadniejszy i obszerniejszy
opis wymienionych metod oraz aktualnie najnowszych
rozwiæzaē moľna znaleļè w publikacji Madeja i in. [4].
Przykđadem zastosowania drugiej koncepcji, wedđug
której ziarna sæ stochastycznie rozproszone w prze-
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strzeni modelu i statystycznie sæ zgodne z rzeczywistymi obrazami mikrostruktur, sæ metody tesselacji Voronoi oraz automatów komórkowych. Szerzej opisano je
w opracowaniu Madeja [12].
Naleľy nadmieniè, ľe kaľda z wymienionych koncepcji ma swoje wady i zalety. Metody oparte na bezpoħrednim odtwarzaniu rzeczywistej mikrostruktury za
pomocæ zđoľonych algorytmów analizy obrazu do pewnego stopnia dostarczajæ jakoħciowo i iloħciowo dokđadny wynik, natomiast wymagajæ wielu kosztownych
i czasochđonnych powtórzeē eksperymentów oraz analiz metalograÞcznych. Metody bazujæce na algorytmach
do sztucznego generowania ziaren umoľliwiajæ szybkie
tworzenie róľnorodnych mikrostruktur, statystycznie
odpowiadajæcym rzeczywistemu stanowi materiađu
w skali mikro, aczkolwiek w pewien uproszczony sposób nie oddajæcy wszystkich cech morfologicznych charakteryzujæcych rzeczywiste mikrostruktury.
W niniejszej pracy zastosowano metodú automatów
komórkowych do opracowania cyfrowej reprezentacji
materiađu. W przyjútej metodyce metoda CA nie posđuľyđa do sztucznego generowania mikrostruktury,
a zostađa zaadoptowana w oryginalnym algorytmie do
cyfrowego odtworzenia rzeczywistego obrazu mikrostruktury w siatce automatu komórkowego z zastosowaniem odpowiednich reguđ przejħcia. Na podstawie
wynikowych obrazów binarnych uzyskanych w programie Met-Ilo [16] dokonano ich konwersji na obrazy
DMR z jawnæ deÞnicjæ wybranych wđaħciwoħci mikrostruktury w kaľdej komórce automatu, miúdzy innymi:
identyÞkacjæ poszczególnych ziaren, stanem fazy dla
kaľdego ziarna, identyÞkacjæ granic miúdzyfazowych,
a takľe stúľeniem wúgla w komórce – zgodnie z jej
przynaleľnoħciæ do danej fazy oraz warunkami brzegowymi przyjútymi przy zađoľonej temperaturze. Autorskie rozwiæzanie szczegóđowo opisano w nastúpnym
rozdziale.

4. ALGORYTM CA DO CYFROWEJ
REPREZENTACJI MATERIAĐU
Na rysunku 2 zaprezentowano kolejne etapy binaryzacji wyjħciowego obrazu mikrostruktury za pomocæ
programu Met-Ilo. Rzeczywisty obraz mikrostruktury
(Rys. 2a) zostađ poddany manualnej obróbce, tzn. dokonano rúcznej rekonstrukcji granic ziaren poprzez
obrysowanie i zaznaczenie kolorem niebieskim ziaa)

Prace IMĽ 4 (2013)

Jarosđaw Opara, Andrzej Wroľyna

b)

ren ferrytu (Rys. 2b). Nastúpnie za pomocæ programu
Met-Ilo zostađy ujawnione granice pomiúdzy ziarnami
(Rys. 2c).
Obrazy zamieszczone na rys. 2b i 2c zostađy wykorzystane jako dane wejħciowe w procedurach algorytmu
opartego na dwuwymiarowym automacie komórkowym
do cyfrowej reprezentacji mikrostruktury (CA-DMR).
Algorytm bazujæcy na metodzie CA zđoľony jest z nastúpujæcych etapów:
1. Wczytanie binarnych obrazów 2b i 2c do autorskiego
programu z modelem CA-DMR i scalenie ich w jeden
(Rys. 3a) – jest to struktura wejħciowa do dalszego
etapu przetwarzania obrazu w algorytmie CA-DMR.
2. Ustalenie rozmiarów komórki i siatki CA (Rys. 4):
a) odczytanie z oryginalnego obrazu SEM (Rys. 2a)
dđugoħci markera podanej w mikrometrach oraz
w pikselach, tj. dla aktualnego przypadku 20 zm
odpowiada 500 px.
b) okreħlenie pola powierzchni pikseli, które pokrywa pojedyncza komórka CA na binarnym obrazie (Rys. 3a) z etapu 1. Na tym etapie informacja
o liczbie pikseli na obrazie wyjħciowym wraz z niniejszæ deÞnicjæ sæ decydujæce i implikujæ dokđadnoħè odtworzenia rzeczywistego obrazu na siatce
CA.
c) wyznaczenie Þzycznej dđugoħci pojedynczego boku
komórki CA w mikrometrach na podstawie proporcji oraz danych uzyskanych z dwóch powyľszych podpunktów 2a i 2b.
d) obliczenie rozmiarów siatki CA na podstawie rozmiaru obrazu w pikselach z punktu 1 (Rys. 3a)
oraz informacji z punktu 2b.
3. Konwersja binarnego obrazu z punktu 1 (Rys. 3a) na
siatkú CA, bazujæc na danych wyznaczonych w etapie 2, skđada siú z kilku kroków:
a) inicjalizacja siatki CA o zadanych wymiarach
z punktu 2d.
b) wczytanie obrazu z punktu 1 (Rys. 3a) i przeskalowanie na siatkú CA wg warunków ustalonych
w etapie 2.
c) zróľnicowanie poszczególnych ziaren i przydzielenie do faz austenitu (biađy) lub ferrytu (niebieski) na podstawie oznaczonego koloru oraz granic
(czarny) wystúpujæcych miúdzy nimi (Rys. 3a).
d) nadanie kolorów kolejnym ziarnom ferrytu celem
ich rozróľnienia.
e) skorygowanie obrazu z cyfrowæ reprezentacjæ materiađu (Rys. 3b) poprzez usuniúcie wtræceē (i barc)

Rys. 2. Obraz SEM rzeczywistej mikrostruktury wyjħciowej (a) oraz obrazy binarne ziarn ferrytu (b) i granic (c) wyznaczone
za pomocæ programu Met-Ilo
Fig. 2. SEM image of the output microstructure (a) and binary images of ferrite grains (b) as well as boundaries (c) determined using Met-Ilo program
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Rys. 3. Etapy przetwarzania binarnych obrazów mikrostruktury w algorytmie CA-DMR: (a) scalone obrazy z rys. 2b i 2c, (b)
obraz binarny po przetworzeniu na siatkú CA z rozróľnieniem na poszczególne ziarna ferrytu oraz austenit (kolor biađy),
(c) obraz jak na rys. 3b z usuniútymi obiektami poniľej zađoľonej wielkoħci
Fig. 3. Stages of the processing binary images of the microstructure in the CA-DMR algorithm: (a) combined images of Fig. 2b
and 2c, (b) binary image after processing in the CA grid distinguishing between the individual grains of ferrite and austenite
(white color), (c) image as shown in Fig. 3b with removed objects below the assumed value

dzo mađych ziaren), zakđadajæc minimalnæ ħrednicú, dla której moľna uznaè, ľe wielkoħè ta jest
poniľej bđúdu statystycznego.
Po wykonaniu procedur opisanych wg powyľszego
algorytmu, w zbudowanym autorskim programie komputerowym, otrzymano obraz z cyfrowæ reprezentacjæ
mikrostruktury (Rys. 3c). W odrúbnym opracowaniu
Autorów posđuľy on jako reprezentacja wejħciowej mikrostruktury w dyskretnym modelu – opartym na metodzie automatów komórkowych – do numerycznych
symulacji przemiany fazowej austenitu w ferryt, która
zachodzi podczas chđodzenia odzwierciedlajæcego proces wytwarzania stali DP.

Rys. 4. Formatka z programu przedstawiajæca dane do wyznaczenia rozmiaru komórki i siatki CA
Fig. 4. The form from the program presenting data to determine the size of the cell and the CA grid

W celu umoľliwienia szybkiego porównywania poszczególnych wyników symulacji, a takľe iloħciowej
weryÞkacji wybranych parametrów stereologicznych
z danymi rzeczywistymi, w programie komputerowym
do cyfrowej reprezentacji materiađu wprowadzono kilka dodatkowych sposobów przedstawiania wyników.
Jednym z nich jest moľliwoħè zaprezentowania informacji o rozkđadzie wielkoħci ziaren w badanym obszarze (Rys. 5a). Kolejna opcja to przedstawienie wielkoħci
ħrednic zastúpczych poszczególnych ziaren w formie
wykresu sđupkowego (Rys. 5b).
Na rysunku 5c wyszczególniono (czerwona ramka)
fragment obrazu z cyfrowæ reprezentacjæ mikrostruktury celem przybliľenia idei dyskretyzacji mikrostruktury, czyli nađoľenia siatki komórek automatu komórkowego na analizowany obszar, co w powiúkszeniu
prezentuje rysunek 5d. Zgodnie z formalizmem metody automatów komórkowych przedstawiona siatka
CA (Rys. 5d) zbudowana jest z regularnie uđoľonych
komórek o identycznym wymiarze i ksztađcie, w tym
przypadku kwadratów. Komórki o kolorze biađym przydzielone sæ do ziaren austenitu, kolor czarny deÞniuje
komórki naleľæce do granic miúdzy ziarnami róľnych
faz, natomiast pozostađe kolory okreħlajæ ziarna ferrytu o zróľnicowanej orientacji krystalograÞcznej. W zastosowanym schemacie dyskretyzacji na podstawie
zađoľeē z algorytmu (patrz punktu 3c) przyjúto, ľe dđugoħè boku pojedynczej komórki wynosi 0,08 zm. Zatem
jedna komórka CA pokrywa obszar 0,0064 zm2 rzeczywistej mikrostruktury. Takie podejħcie pozwala z dosyè
duľæ dokđadnoħciæ odzwierciedliè morfologiú rzeczywistej mikrostruktury na sztucznym obrazie (tj. cyfrowej reprezentacji materiađu), jaki generuje siatka CA.
Zbudowana aplikacja umoľliwia zapis wynikowej mikrostruktury DMR w formie pliku tekstowego, co daje
moľliwoħè jawnego importu danych numerycznych deÞniujæcych mikrostrukturú. Sprawia to, iľ zaproponowane rozwiæzanie moľe znaleļè szerokie zastosowanie
przy ustalaniu warunków poczætkowych w dwuwymiarowych modelach dyskretnych w mikro skali.

5. PODSUMOWANIE
W pracy zaprezentowano wđasne rozwiæzanie cyfrowej reprezentacji mikrostruktury wykorzystujæc
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Rys. 5. Wyniki z programu CA-DMR: (a) wykres z rozkđadem wielkoħci ziaren, (b) wykres sđupkowy z wartoħciami ħrednic
zastúpczych poszczególnych ziaren, (c) cyfrowa reprezentacja mikrostruktury z wyróľnionym obszarem, (d) powiúkszony
obraz wyszczególnionego obszaru z naniesionæ siatkæ CA
Fig. 5. Results from CA-DMR program: (a) chart with grain size redistribution, (b) bar graph with the values of equivalent
diameters for individual grains, (c) digital microstructure representation with highlighted area, (d) magniÞed image of the
speciÞed area with the applied of the CA grid
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otrzymane za pomocæ programu Met-Ilo binarne obrazy wybranych skđadników mikrostruktury tworzyw
polikrystalicznych. Jednym z waľniejszych aspektów
przedstawionego rozwiæzania jest opracowany program
komputerowy, w którym zaimplementowano autorski
algorytm do konwersji binarnych obrazów za pomocæ
dwuwymiarowego automatu komórkowego.
Przy zađoľonej dokđadnoħci urzædzenia rejestrujæcego
obraz mikrostruktury oraz jej rozmiarach wyjħciowych
moľna stwierdziè, ľe poprzez zastosowanie stosunkowo niewielkiej dđugoħci boku komórki CA (0,08 zm),
w porównaniu ze stosowanymi do tej pory schematami
DMR, opracowany algorytm zapewnia dokđadniejsze
rozwiæzanie pod wzglúdem odzwierciedlenia morfologii rzeczywistej mikrostruktury. Jednak podwyľszona
precyzja odbywa siú kosztem zwiúkszenia zđoľonoħci
obliczeniowej algorytmu. Dyskretyzacja zađoľonego obszaru wymaga zastosowania znacznie wiúkszej siatki
CA, tzn. o duľej iloħci komórek, co zwiúksza zđoľonoħè

7

pamiúciowæ programu. Natomiast w perspektywie symulacji przemian fazowych za pomocæ takiej siatki CA
podniesiona jest zđoľonoħè czasowa.
Zbudowane oprogramowanie umoľliwia prezentacjú poszczególnych etapów z dziađania algorytmu do
przetwarzania rzeczywistej mikrostruktury na obraz
DMR dla dowolnych rozdzielczoħci i rozmiarów mikrograÞi. Dodatkowo moľliwa jest demonstracja wyników
w formie wykresów: sđupkowego z wielkoħciami ziaren
oraz histogramu. Opcje te búdæ wykorzystywane do
bezpoħredniego porównywania wartoħci wybranych
parametrów stereologicznych miúdzy wynikami symulacji rozwoju mikrostruktury oraz obrazami struktur
rzeczywistych. Umoľliwi to weryÞkacjú stosowanych
modeli przemian fazowych. Dane z cyfrowæ reprezentacjæ mikrostruktury z powodzeniem mogæ byè wykorzystane w numerycznych symulacjach przemian fazowych za pomocæ dwuwymiarowych modeli dyskretnych
w mikro skali.
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