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Spotkanie materiałoznawców
W dniach 11-15 stycznia 2010 
r., w Ustroniu odbyły się dwa 
kursy, których organizatorem 
było Biuro Techniczno-Szko-
leniowe DCOsbim z Rudy Ślą-
skiej. Uczestnikami kursów były 
osoby związane zawodowo 
z problematyką badań ma-
teriałowych. Kursy organizo-
wane są pod patronatem Pol-
skiego Towarzystwa Stereo-
logicznego przy współpracy 
z: BTH TESTING Sp. j. Katowice 
- przedstawiciel Buehler Ltd. 
i OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o. 
Warszawa.

Kierownikiem kursu „Zastoso-
wanie komputerowej analizy 
obrazu w inżynierii materia-
łowej” był prof. dr hab. inż. Le-
szek Wojnar (Zakład Kompu-
terowej Analizy Obrazu Poli-
techniki Krakowskiej).  W pro-
gram kursu wpisano, a na za-
jęciach zrealizowano, tematy 
z podstawowej wiedzy doty-
czącej przygotowania próbek, 
prowadzenia obserwacji mi-
kroskopowej i metod analizy 
obrazu oraz przeprowadzono 
ćwiczenia praktyczne. Ćwi-
czenia odbyły się w Zakładzie 
Komputerowej Analizy Ob-
razu Politechniki Krakowskiej 
pod wprawnym okiem dr inż. 
Anety Gądek-Moszczak.
Szczegółowy program kursu 
obejmował następujące te-
maty: 
- Wymagania stawiane obra-
zom przeznaczonym do ana-
lizy; 
- Przygotowanie próbek do 
badań;
- Sprzęt i zasady akwizycji ob-
razów;
- Wstępna korekcja obrazu 

(redukcja szumów, poprawa 
kontrastu, korekcja cienia);
- Detekcja obiektów do analizy;
- Zaawansowane metody prze-
kształcania obrazów;
- Cyfrowe pomiary;
- Interpretacja wyników;
- Zagadnienia normalizacji 
w analizie obrazu;
- Oprogramowanie do analizy 
obrazu;
- Ćwiczenia praktyczne: (Wstęp-
ne zapoznanie się z progra-
mem komputerowej analizy 
obrazu Aphelion, Porówna-
nie możliwości systemów 
interaktywnych oraz w pełni 
automatycznych, Rutynowe 
analizy z wykorzystaniem 
istniejących makropoleceń, 
Porównanie wyników analizy 
komputerowej z analizą ma-
nualną, Analiza wpływu zmia-
ny parametrów analizy na jej 
wyniki, Próby samodzielnego 
rozwiązywania prostych pro-
blemów);
- Omówienie ćwiczeń prak-
tycznych i zaawansowane 
zagadnienia analizy obrazu 

(Podsumowanie ćwiczeń prak-
tycznych i analiza ich wyni-
ków, Omówienie problemów 
zgłoszonych przez uczestni-
ków kursu, Wybrane zagad-
nienia automatyzacji kontroli 
jakości, Analiza obrazów 3-D, 
Analiza sekwencji obrazów, 
Test sprawdzający nabyte wia-
domości oraz umiejętności);
- Interpretacja wyników badań 
materiałów dostarczonych 
przez uczestników kursu.

Kierownikiem kursu „Badania 
mechaniczne w laboratoriach 
materiałowych - wersja roz-
szerzona” był dr inż. Stanisław 
Lalik  - z Katedry Nauk o Ma-
teriałach Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. 
Ćwiczenia praktyczne odbyły 
się w laboratorium Katedry 
Nauk o Materiałach PŚ, a pro-
wadził je dr inż. Marek Cieśla. 
W programie zajęć praktycz-
nych  zapoznano uczestników 
z budową urządzeń do badań 
właściwości mechanicznych, 
wykonano kilka badań wła-

ściwości mechanicznych i po-
miarów statycznych twardości 
i mikrotwardości oraz przewi-
dziano samodzielne wykony-
wanie badań i interpretacja 
ich wyników.
W programie zajęć teoretycz-
nych, oprócz podstawowych 
informacji o rodzajach badań 
własności mechanicznych, 
zrealizowano kilka tematów 
rozszerzających: 
- Ocena odporności materia-
łów na kruche pękanie;
- Ocena odporności materia-
łów na kruche pękanie;
- Analiza prędkości wzrostu 
pęknięć w obiektach eksplo-
atowanych;
- Badania mechaniczne sto-
sowane do oceny korozji mię-
dzykrystalicznej;
- Pomiary grubości metodą ul-
tradźwiękową;
- Pomiary twardości metodami 
statycznymi i dynamicznymi;
- Interpretacja wyników badań 
materiałów dostarczonych 
przez uczestników kursu.

W ostatnim dniu odbył się test 
sprawdzający nabytą wiedzę 
i rozdanie dyplomów ukończe-
nia kursu. Zajęcia teoretyczne 
i praktyczne podane w odpo-
wiednich proporcjach i zakre-
sie stosownym do wiedzy już 
posiadanej, bardzo dobrze 
opracowane materiały szkole-
niowe to czynniki stanowiące 
o atrakcyjności kursów orga-
nizowanych przez DCOsbim. 
O ofercie szkoleniowej firmy
mogą Państwo dowiedzieć się 
z informacji zamieszczonych 
na portalu www.dcosbim.re-
publika.pl.
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