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Yfirlýsing höfundar 
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í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

____________________________________ 

Vignir Njáll Bergþórsson  



 

Útdráttur 

Lengi hefur verið þekkt að frostþol steinsteypu eykst sé loftblendi bætt í hana. Loftblendi 

myndar litlar loftbólur í steypunni sem virka sem flóttaleiðir fyrir vatn þegar það frýs og 

eykur því mótstöðu steypunnar gegn frost-þýðu áraun. Í steypu, sem er vel loftblendin, eru 

loftbólurnar eins smáar og mögulegt er og jafnt dreifðar um steypuna. Til þess að meta 

eiginleika loftkerfis í harðnaðri steypu er notuð stöðluð aðferð þar sem slípað steypusýni er 

grandskoðað með víðsjá. Sú aðferð er afar tímafrek og lýjandi. Með örum framförum á 

sviði tölvutækninnar er nú mögulegt að herma eftir stöðluðu aðferðinni í tölvu með ferli 

sem kallast myndgreining – það að ná hagnýtum upplýsingum út úr mynd og greina. 

Notaður er borðskanni til að skanna steypusýnið. Úr myndunum, sem þannig fást, má ná 

öllum þeim upplýsingum sem fást með hefðbundnu aðferðinni. Verkefni þetta snýst um að 

kanna hvort þessi aðferð sé hentugur staðgengill víðsjáraðferðarinnar. Í rannsókninni var 

myndgreiningaraðferðin notuð í örlítið breyttri mynd á fjögur steinsteypusýni. Niðurstöður 

benda til þess að aðferðin sé vænleg en frekari þróun er nauðsynleg til að gera hana 

áreiðanlegri. Aðferðin er ódýr og getur verið talsvert fljótlegri í framkvæmd en sú 

hefðbundna, sérstaklega ef rannsakandinn er henni vel kunnugur.  

 

Abstract 

Adding air-entraining chemicals to concrete has long been known to increase its resistance 

to freeze-thaw cycles. The entrained air can prevent the concrete from cracking by working 

as escape routes for freezing water. This is most effective when the air bubbles are small 

and evenly distributed throughout the concrete. The standard way of determining the 

characteristics of air voids in concrete is to examine a polished sample of hardened 

concrete through a microscope. That method is both time-consuming and tiring for the 

microscopist. Thanks to rapid improvements in computer technology it is now possible to 

simulate that method using image analysis – the procedure of gathering and analyzing 

useful information from an image. A flatbed scanner is used to scan the polished surface of 

the concrete sample. The same information is collected through image analysis as with the 

traditional method. This research is focused on assessing whether this method is a suitable 

substitute for the traditional method of using a microscope. A slightly modified version of 

the flatbed scanner method was conducted on four concrete samples. The results indicate 

that the method is promising, but further adjustments are needed to increase its reliability. 

The method is inexpensive and can be considerably faster in practice than the traditional 

one, especially if the researcher is well familiar with it. 
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1 Inngangur 

Steinsteypa er gerð úr þremur þáttum: sementi, vatni og fylliefni úr sandi og möl. Við 

blöndun mynda sement og vatn sementsefju sem síðan storknar vegna efnahvarfa þeirra á 

milli. Við fyrstu sýn gæti steinsteypa virst algerlega þétt efni eins og hún kemur fólki oftast 

fyrir sjónir í hinum ýmsu mannvirkjum. Væri sýni úr dæmigerðri steypu hins vegar skoðað 

á örsmáum skala kæmi í ljós að hún er alsett smáum loftbólum, allt frá örfáum 

nanómetrum upp í nokkra millimetra að stærð (Peterson, 2008).  

Loftinnihald steinsteypu er grundvallareiginleiki þegar kemur að frostþoli. Það þarf þó að 

huga að fleiru en heildarloftinnihaldi steypunnar, því stærð og dreifing loftbólnanna gegna 

einnig lykilhlutverki. Til að ákvarða þessa eiginleika í harðnaðri steypu er algengast að 

notast við ASTM C457-staðalinn en hann lýsir aðferðum sem felast í því að grandskoða 

slípaðan flöt á steypusýni í gegnum víðsjá (ASTM C457, 2008). Annar sambærilegur 

staðall, EN-480-11, er hannaður til að ákvarða loftinnihald steypusýna sem eru búin til í 

rannsóknarstofu og innihald þeirra nákvæmlega þekkt fyrirfram (ÍST EN 480-11, 2005). Í 

ljósi þess hve slík vinna er lýjandi – ekki síst þegar greina þarf mörg sýni – hafa verið 

gerðar tilraunir til að þróa nýjar aðferðir sem eiga að auðvelda verkið. Það hefur líka knúið 

á um þróun nýrra aðferða að niðurstöður hafa átt það til að vera breytilegar eftir því hver 

rannsóknina gerir (Simon, 2005). 

Ein aðferð, sem hefur komið fram á sjónarsviðið á síðastliðnum árum, felst í því að nota 

hefðbundinn borðskanna og tölvu í stað víðsjár. Í kjölfar mikilla framfara sem hafa orðið á 

tölvuforritum og stafrænni myndtækni er nú mögulegt að líkja eftir ASTM C457-staðlinum 

með nokkrum skrefum í tölvu. Steypusýni, alveg eins og hefðbundna aðferðin notast við, 

er skannað þrisvar sinnum til þess að fá út stafrænar myndir með sem mestum 

greinimörkum á milli sementsefju, fylliefnis og loftbólna. Til að það sé mögulegt þarf að 

yfirborðsmeðhöndla sýnið áður en það er skannað í seinni tvö skiptin. Nokkrir hafa skrifað 

um þessa aðferð áður. Ber þar helst að nefna Karl W. Peterson við Tækniháskólann í 

Michigan (Peterson, 2008) en hluti þessarar rannsóknar styðst við aðferðir sem hann hefur 

þróað. 

Í þessu BS-verkefni var lagt mat á hvort það sé hentugt að líkja eftir ASTM C457-

staðlinum með myndgreiningu í tölvu og hvaða myndgreiningaraðferðir endurspegli best 

staðalinn. Til þess að myndgreining sé fýsilegur kostur þarf hún að vera tímasparandi, ódýr 

og framar öllu áreiðanleg. Myndgreining var framkvæmd á fjórum steinsteypusýnum. 

Gerðar voru breytingar á vinnslu myndanna uns niðurstöður á heildarloftinnihaldi úr 

myndgreiningu var ásættanlega nálægt niðurstöðum úr handvirku talningaraðferðinni í 

víðsjá. Þannig var aðferðin þróuð með það fyrir augum að hægt verði að endurtaka hana 

skref fyrir skref á öðrum steypusýnum og fá sambærilegar niðurstöður og úr handvirku 

aðferðinni.   
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1.1 Loftinnihald steinsteypu og frostþol 

Í vatnsmettaðri steypu fyllir vatn langflestar ef ekki allar glufur steypunnar. Þegar vatn frýs 

eykst rúmmál þess um 9%. Þegar vatnsmettuð steypa frýs verkar því mikill þrýstingur á 

steypuna og er mikil hætta á að hún molni, sérstaklega þegar frost og þýða skiptast sífellt á. 

Um miðjan fjórða áratug tuttugustu aldar uppgötvaðist fyrir einskæra tilviljun að loftblendi 

í steinsteypu gæti aukið veðrunarþol hennar. Ef steypan er alsett örsmáum loftbólum 

verður hún aldrei mettuð af vatni. Þegar vatnið frýs getur það þanist út í þessi litlu loftrými 

í stað þess að brjóta sér nýjar leiðir í gegnum steypuna. Best er að loftbólurnar séu sem 

smæstar og dreifðar jafnt um steypuna. Loftbólur stærri en um það bil 1 mm í þvermál hafa 

lítil áhrif á frostþol. (Hákon Ólafsson, 1986; Hákon Ólafsson, 1991; Peterson, 2008). 

Raunar er það svo að dreifing loftbólnanna um sementsefjuna skiptir meira máli en 

heildarloftinnihald hvað varðar þol gegn frostveðrun (Powers, 1954). Við hefðbundið 

gæðaeftirlit er þó yfirleitt látið nægja að mæla heildarloftinnihald í sýni af óharðnaðri 

steypu (Du & Folliard, 2005).  

Til að leggja mat á hversu dreifðar loftbólurnar eru um sementsefjuna er notaður 

fjarlægðarstuðull (e. spacing factor), táknaður með  ̅. Fjarlægðarstuðull er meðaltalið af 

hámarksfjarlægð á hverjum stað í efjunni að næstu loftbólu. Lágur fjarlægðarstuðull er 

fýsilegur, því þá þarf vatnið að ferðast styttri vegalengd um hárpípur innan steypunnar yfir 

í næstu loftbólu. ASTM C457-staðallinn mælir með því að fjarlægðarstuðull sé á bilinu 0,1 

til 0,2 mm. Fjarlægðarstuðull reiknar þó með því að allar loftbólurnar séu af sömu stærð en 

það er ofureinföldun. Einkennandi yfirborð (e. specific surface), táknað með α, er notað til 

að lýsa stærðardreifingu loftbólna í steypu. Skilgreiningin á einkennandi yfirborði er 

samanlagt flatarmál þversniðs loftbólnanna deilt með samanlögðu rúmmáli loftbólnanna. 

Hátt gildi einkennandi yfirborðs táknar þess vegna að í loftkerfinu eru fíngerðar loftbólur. 

ASTM C457-staðallinn mælir með einkennandi yfirborði á bilinu 24 til 43 mm
-1

. 

Loftbólur, sem eru stærri en 1 mm að þvermáli, eru ekki taldar með sem hluti af loftkerfi 

steypunnar (ASTM C457, 2008; Zhang, Ansari & Vitillo, 2005).  

 

1.2 Staðlaðar aðferðir til að ákvarða loftinnihald 

steinsteypu 

Í ljósi þess hve loftinnihald steinsteypu er mikilvægur eiginleiki hafa verið útbúnar 

staðlaðar aðferðir í þeim tilgangi að fá samræmdar niðurstöður úr greiningu á loftkerfi 

steypu. EN 480-11-staðallinn er sniðinn að steypusýnum þar sem hlutföll 

steypublöndunnar eru þekkt nákvæmlega, en til þess þarf steypan að vera blönduð á 

rannsóknarstofu (ÍST EN 480-11, 2005). Sá staðall, sem er mest notaður, þar á meðal á 

Íslandi, var þróaður af The American Society of Testing and Materials á sjöunda áratug 

tuttugustu aldar og gengur undir heitinu ASTM C457. Í honum er lýst vinnureglum við 

tvær aðferðir sem notaðar eru til að ákvarða eiginleika loftkerfis í slípaðri sneið af 

steypukjarna. Báðar þessar aðferðir krefjast mikils tíma og orku af þeim sem framkvæmir 

þær.  

Fyrri aðferðin kallast línutalningaraðferð (e. linear traverse method) og felst í því að fylgja 

eftir línu á slípuðu steypusýni með því að horfa í gegnum víðsjá. Steypusýninu er komið 

fyrir á undirstöðu sem er hægt að færa bæði langsum og þversum eftir skrúfuverki þar 
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undir. Þegar sýnið hefur verið skoðað enda á milli er athuguninni haldið áfram á nýrri línu 

beint fyrir neðan þá fyrri. Þetta er svo endurtekið eftir endilöngu sýninu. Skráð er niður 

heildarlengd línanna sem fylgt er, samanlögð lengd í gegnum loft, lengd í gegnum 

sementsefju og fjöldi loftbólna sem línurnar skera. Þessar upplýsingar er hægt að nota til 

að reikna heildarloftinnihald, þéttleika loftbólnanna (fjölda loftbólna á lengdareiningu), 

fjarlægðarstuðul og einkennandi yfirborð (ASTM C457, 2008). 

Seinni aðferðin, breytt punkt-talningaraðferð, (e. modified point-count method), styðst við 

sömu grunnhugmynd og línutalningaraðferðin en notar punktanet til að ákvarða loft- og 

sementsefjuinnihald steypusýnisins. Sýnið er fært með skrúfunni um einn punkt í einu með 

jafnri fjarlægð og skráð er niður hvort brennipunktur víðsjárinnar lendir á efju (Sp), loftbólu 

(Sa) eða fylliefni. Þegar búið er að skrá punktana í einni línu er ferðast til baka eftir línunni 

– en nú er ekki stoppað á punktum – og heildarfjöldi loftbólna í sementsefjunni skráður 

(N). Þessi aðferð er almennt notuð á Íslandi. Í Töflu 1 er að finna helstu breytur sem 

reiknaðar eru með niðurstöðum úr breyttu punkt-talningaraðferðinni (ASTM C457, 2008). 

Tafla 1: Jöfnur fyrir helstu breytur sem eru reiknaðar eftir breyttu punkt-

talningaraðferðinni  samkvæmt ASTM C457-staðlinum.  

N er fjöldi loftbólna sem talningarlínurnar skera. 

St er heildarfjöldi punkta. 

Sa er fjöldi punkta sem lenda á lofti. 

Sp er fjöldi punkta sem lenda á sementsefju. 

 Tt er heildarlengd talningarlína. 

 I er lengd hverrar færslu á milli punkta. 

Breyta Enskt heiti Eining Formúla 

Lofthluti steypu Air content % 
  

      

  
 

Þéttleiki loftbólna Void frequency stk/mm 
  

 

  
 

Hlutfall sementsefju Paste content % 
  

      

  
 

Meðal korðulengd Average chord length mm 
 ̅  

    

 
        ̅  

 

    
 

Einkennandi yfirborð Specific surface mm
-1

 
  

 

 ̅
         

    

 
 

Fjarlægðarstuðull Spacing factor mm Þegar p/A ≤ 4,342: 

 ̅  
 

    
 

Þegar p/A > 4,342: 

 ̅  
 

 
[   (  

 

 
)
   

  ] 



13 

Galli þessara aðferða er ekki einungis sá að þær séu tímafrekar fyrir rannsakandann heldur 

krefjast þær þess að hann sé bæði fær og reyndur. Að öðrum kosti verða niðurstöðurnar 

óáreiðanlegar og ósamræmis gætir milli steypusýna. Tækjabúnaður og framkvæmd getur 

haft áhrif á niðurstöður sem og undirbúningur sýnis og óhjákvæmilegur tölfræðilegur 

breytileiki sem bundinn er sjálfri aðferðinni. Simon (2005) gerði rannsókn á áreiðanleika 

línutalningaraðferðarinnar, en lítill munur er á henni og breyttu punkt-talningaraðferðinni. 

Nokkur sýni voru send á milli rannsóknarstofa þar sem þau voru greind af hópi 

rannsóknarfólks. Í ljós kom að mikill munur var á niðurstöðum eftir rannsóknarstofum en 

nokkuð minni eftir rannsakendum innan sömu rannsóknarstofu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar styðja sterklega að þróuð sé myndgreiningarkerfi sem þjónar sama 

tilgangi og ASTM C457.  

 

1.3 Myndvinnsla og myndgreining 

Stafræn myndvinnsla snýst um að breyta einni mynd í aðra með því að fjarlægja óþarfa eða 

truflandi upplýsingar og skerpa á vissum hlutum myndarinnar. Myndvinnsla er alla jafna 

nauðsynlegur undanfari þess að hægt sé að ná úr myndinni hagnýtum upplýsingum á borð 

við magn, stærð eða lögun agna sem uppfylla fyrirfram ákveðin skilyrði. Slík gagnasöfnun 

nefnist myndgreining (Guðbjartur Einarsson, 2010). Notagildi myndgreiningar hefur 

sannað sig innan fjölda fræðasviða. Meðal annars er myndgreiningartækni nýtt í 

læknisfræði, fjarkönnun loftmynda og stjörnufræði. Til að myndgreining skili 

áreiðanlegum niðurstöðum er algjört lykilatriði að upplausn og skerpa myndanna sé eins og 

best verður á kosið (Troglio, 2011). 

Stafrænar litmyndir samanstanda af röðum og dálkum af dílum (e. pixels) sem eru gerðir úr 

blöndu af grunnlitum. Litmyndum er hægt er að skipta upp í rásir. Rás er í þessu samhengi 

gráskalamynd í sömu stærð og litmyndin – úr jafn mörgum dílum – gerð úr aðeins einum 

af grunnlitunum. Gráskalamyndir eru yfirleitt 8-bita sem þýðir að hver díll hefur birtustig á 

bilinu 0 til 255 þar sem 2
8
 = 256. Hvítur hefur gildið 255 og svartur 0 og eru gildin þar á 

milli mismunandi blæbrigði af gráum. 1-bita mynd er aðeins gerð úr svörtum og hvítum og 

nefnist tvíundamynd (e. binary image). Lokaform myndar, sem á að myndgreina, er oftast 

tvíundamynd þar sem auðvelt er að láta forrit greina aðeins á milli svarts og hvíts 

(Guðbjartur Einarsson, 2010). 

Tölvuskjáir og skannar nota RGB-litakerfið. RGB-mynd samanstendur af þremur litrásum: 

rauðri, grænni og blárri (Mynd 1). Þetta er hægt að nýta sér til að einangra ákveðna þætti á 

mynd sem eru ríkari af einhverjum þessara grunnlita en aðrir þættir myndarinnar. Þannig 

kemur til dæmis rauður litur fram sem hvítur (hátt gildi) á rauðu rásinni en aðrir litir dekkri 

(lægri gildi). Ein einföld aðferð til að flokka innihald stafrænnar myndar – og sú sem var 

notuð í þessu verkefni – er að gera valda litrás að tvíundamynd með því að velja henni 

þröskuld (e. threshold). Dílar, sem eru bjartari en þröskuldurinn, verða hvítir en þeir sem 

eru jafnir honum eða dekkri verða svartir (Guðbjartur Einarsson, 2010). 
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Mynd 1: RGB-litmynd er samansett úr þremur litrásum: rauðri, grænni og blárri. 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Handvirk talning í víðsjá samkvæmt ASTM 

C457 

Breytta punkt-talningaraðferðin, sem lýst er í ASTM C457-staðlinum, var notuð til að 

greina hlutfall lofts, sementsefju og fylliefnis í einu sýni (framvegis vísað til sem sýni 1). 

Yfirborðsflötur sýnisins var ferningur, um það bil 10 cm á kannt. Síðar var þetta sama sýni 

skannað og loftinnihald þess ákvarðað með myndgreiningu. Áður en talningin gat hafist 

þurfti að slípa yfirborð sýnisins í planslípivél. Slípun og talningin fór fram á 

rannsóknarstofu Mannvits. Tækjabúnaður var samkvæmt kröfum staðalsins. Víðsjáin var 

af gerðinni Olympus SZ40 og ljósgjafinn Olympus Highlight 2001. Niðurstöður voru 

skráðar jafnóðum inn í einfalt tölvuforrit. Tækjabúnaðinn og uppstillingu fyrir talninguna 

má sjá á Mynd 2.  

 

Mynd 2: Sýni 1 undir víðsjá sem notuð var við talningu með breyttu punkt-talningaraðferðinni 

samkvæmt ASTM C457-staðlinum. Á bak við má sjá tölvu sem gögnin voru skráð í. 
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2.2 Undirbúningur sýnis og skönnun 

Öll sýnin voru skönnuð með CanoScan LiDE 210-borðskanna sem stýrt var með forritinu 

Canon MP Navigator EX 4.0. Allar sjálfvirkar síustillingar í forritinu voru gerðar óvirkar 

þar sem mikilvægt er að myndin verði eins nákvæm eftirmynd sýnisins og hægt er. Síurnar 

eru meðal annars hannaðar til þess að fjarlægja ryk og rispur af myndinni og leiðrétta þá 

hluta myndarinnar sem virðast vera óskýrir eða kornóttir svo eitthvað sé nefnt. Settir voru 

litlir plastlímmiðar með gljáandi áferð á hvert horn sýnisins í þeim tilgangi að vernda 

glerið á skannanum fyrir hvössum hornum steypunnar. Auk þess getur verið gott að nota 

límmiðana sem fasta punkta þegar myndirnar eru hnitsettar eins og lýst er í kafla 2.3.1. 

Skanninn var stilltur til að fá út 10.000x10.000 díla litmynd með 200% skölun og 1.200 dpi 

(punktar á tommu). Með þessum stillingum verður hver díll myndarinnar um 0,0106 mm á 

hlið. Hluti af þessum 10.000x10.000 dílum var spássía sem var klippt út úr myndinni 

seinna meir. Tæki og efni, sem notuð voru, má sjá á Mynd 3. 

 

Mynd 3: Tæki og efni sem notuð voru við myndgreiningu. 

Markmiðið með skönnuninni er að fá út mynd þar sem auðveldlega er hægt að aðgreina 

loftbólur, sementsefju og fylliefni. Fyrst er fullslípað yfirborð sýnisins skannað án 

nokkurrar yfirborðsmeðhöndlunar (Mynd 4). Sú mynd er notuð til að einangra 

sementsefjuna, að loftbólum meðtöldum, frá fylliefni. Sýninu var svo snúið í 180° og 

skannað aftur þar sem skuggi varpaðist á annan helming margra loftbólna. Með þessu er 

hægt að eyða út skuggunum með myndvinnslu eins og lýst er í kafla 2.3.2. 
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Mynd 4: Skönnuð mynd af sýni 3 án nokkurrar yfirborðsmeðhöndlunar. 

Næst er sýnið skannað eftir að yfirborð þess hefur verið þakið með 0,5% phenolphthalein-

lausn (Mynd 5) sem var útbúin með því að þynna 2% phenolphthalein í etanóli með 

eimuðu vatni. Phenolphthalein er litvaki sem litar basíska sementsefjuna bleika með það 

markmið að ná fram skarpari skilum á milli sementsefju og fylliefnis á ákveðinni litrás.  

 

Mynd 5: Skönnuð mynd af sýni 3 eftir að sementsefjan hefur verið lituð bleik með phenolphthalein-

litvaka. 
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Að lokum er myndin skönnuð eftir að yfirborðsflötur sýnisins hefur verið litaður svartur 

með þykkum tússpenna (7,5 mm – 12 mm) og hvítu wollastonít-dufti svo þrýst inn í allar 

holur (Mynd 6). Þannig er hægt að greina loftbólur í steypunni sem hvítan lit á svörtum 

bakgrunni. Þetta byggir á sömu tækni og Chatterji og Gudmundsson (1977) lýstu, en þeir 

voru fyrstir til að þróa aðferð til að greina loftinnihald steinsteypu með myndgreiningu. 

Hvert sýni er þakið tvisvar með tússi, þar sem pennastrik seinni yfirferðarinnar eru dregin 

hornrétt á þá fyrri. Eftir að blekið hefur þornað er hvíta duftinu þrýst inn í allar holur á 

fletinum og skafið varlega af með rakvélarblaði. Rökum fingri er svo strokið lauslega yfir 

flötinn til að fjarlægja duft sem enn liggur ofan á sýninu en ekki í holum. 

 

Mynd 6: Skönnuð mynd af sýni 3 eftir að yfirborðið hefur verið litað svart með tússpenna og hvítu 

dufti þrýst inn í allar holur. 

 

2.3 Myndgreining 

2.3.1 Hnitsetning mynda 

Þegar búið er að skanna steypusýnið þrisvar sinnum þarf fyrst að stilla myndirnar af þannig 

að hnitsetningar þeirra standist á við hverja aðra (e. image registration eða image 

alignment). Þetta er nauðsynlegt til að hægt sé að vera fullviss um að hver díll í tiltekinni 

mynd lýsi sama stað á steypusýninu og sami díll á hinum myndunum. Þannig mynda 

dílarnir hnitakerfi. Ef myndirnar væru lagðar ofan á hverja aðra myndu til dæmis allar 

loftbólurnar falla á sama stað ef þær eru rétt hnitsettar. Nokkur forrit bjóða upp á þessa 

aðgerð en sá annmarki er á flestum þeirra að þau ráða ekki við myndir í jafn hárri upplausn 

og notaðar eru í þessu verkefni. Niðurstaðan var sú að notað skyldi myndvinnsluforritið 

Adobe Photoshop. 
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2.3.2 Myndvinnsla 

Þegar búið er að stilla hnitsetningu myndanna er komið að sjálfri myndvinnslunni sem er 

að öllu leyti framkvæmd í forritinu ImageJ (Rasband, 2012). Útbúa þarf tvær 

tvíundamyndir sem verða myndgreindar. Á þeirri fyrri er fylliefnið einangrað. Hinn hluti 

myndarinnar er sementsefjan að meðtöldu lofti innan efjunnar. Seinni myndin sýnir 

einungis loftbólur sem eru í sementsefjunni. Aðferðinni er lýst skref fyrir skref í Viðauka 

A. 

2.3.2.1 Fyrri mynd útbúin: sementsefja með loftbólum 

Fyrir tvær fyrri myndirnar af sýninu, annars vegar þá ómeðhöndluðu og hins vegar þá með 

efjuna bleiklitaða, þarf að leggja mat á hvaða litrás gefur bestu greinimörk (e. contrast) 

milli sementsefju og fylliefnis. Ákveðið var að nota bláu rásina af upprunalegu myndinni. 

Myndin þar sem sementsefjan hafði verið lituð bleik gaf hins vegar ekki góð greinimörk á 

nokkurri rás. Því var ákveðið að sleppa þessu milliskrefi. Næsta skref er að velja þröskuld 

sem er dekkri en sementsefjan en bjartari en fylliefnið. Þetta lætur sementsefjuna verða 

hvíta og fylliefnið svart. Ákveðið var að þröskuldurinn yrði valinn á sama hátt fyrir allar 

myndirnar til að minnka hugsanlega hlutdrægni rannsakanda. ImageJ býður upp á nokkrar 

innbyggðar stillingar sem velja sjálfkrafa þröskuld samkvæmt formúlu. Þessar stillingar 

gefa mismunandi stöðu þröskulds eftir því hvert hlutfall og töluleg dreifing bjartra og 

dökkra díla er á gráskalamyndinni. Prófaðar voru þröskuldsstöður sem virtust endurspegla 

vel raunverulega afstöðu sementsefju, fylliefnis og loftbólna. Þröskuldunum var svo hnikað 

til þannig að niðurstöður yrðu sambærilegar við handvirku talningarnar. 

Þegar þröskuldur hefur verið valinn er myndin orðin að tvíundamynd. Enn þarf þó að gera 

nokkrar breytingar til að myndin lýsi betur raunafstöðu sementsefju og fylliefnis. Hér voru 

notaðar sömu síur og Peterson (2008) notaði. Loftbólur innan fylliefnis, sem koma fram 

sem hvítir blettir á tvíundamyndinni, voru litaðar svartar með einfaldri skipun sem fyllir 

inn allar holur. Ákveðið var að fjarlægja af myndunum öll fylliefni stærri en 40 dílar
2
. Það 

gildi samsvarar flatarmáli hrings með þvermálið 75 μm sem er minnsta stærð fylliefnis. 

Þessar síur eru ekki fullkomnar en gefa þó ágætis nálgun. 

Ákveðinn galli kom fram á myndinni af sýninu ómeðhöndluðu. Við skönnunina myndast 

skuggar á botni loftbólnanna sem valda því að erfitt er að greina þá frá fylliefni sökum þess 

hve dökkir þeir eru. Það er auðvelt fyrir rannsóknarmann að sjá muninn en vandamálið 

felst í því að láta tölvuforrit greina muninn. Ef skuggarnir eru ranglega flokkaðir sem 

fylliefni verða loftbólur á lokamyndinni afskræmdar í lögun og minni að flatarmáli eins og 

sjá má á Mynd 7. 

Til þess að eyða skuggum úr myndinni er hægt að nota skipun í ImageJ sem fyllir inn alla 

hvíta flekki sem eru algjörlega lokaðir af með svörtum lit (þetta á við um myndina sem 

sýnir loftbólur í efju og er lýst í kafla 2.3.2.2). Þetta leysir þó ekki allan vandann þar sem á 

mörgum stöðum eru skuggarnir ekki umkringdir svörtum lit allt í kring og í þeim tilvikum 

hefur framangreind skipun engin áhrif. Því var gripið til þess ráðs að skanna ómeðhöndlað 

sýnið tvisvar þar sem því var snúið í 180° áður en það var skannað í seinna skiptið. Þetta 

var gert vegna þess að í langflestum tilvikum féll skugginn aðeins á um helming hverrar 

loftbólu. Með því að snúa sýninu við fellur skugginn á hinn helming loftbólunnar. Þegar 

búið er að sameina myndirnar tvær ættu flestir skuggar að vera horfnir. Þá er fyrri myndin 

tilbúin til myndgreiningar en úr henni verða fengnar upplýsingar um sementsefjuna.  
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Mynd 7: Myndirnar sýna hvernig skuggar á botni loftbólna mynda bletti sem er nauðsynlegt að 

fjarlægja áður en myndgreining er framkvæmd. Til vinstri er úrklippa úr óunninni mynd af sýni 3. Í 

miðjunni er sýndur sami hluti sýnisins eftir að búið er að einangra fylliefni og splæsa við hana 

upplýsingum um loftbólur. Skuggarnir sjást þar greinilega sem hvítir flekkir innan sumra 

loftbólnanna. Til hægri sést sama mynd eftir að búið er að fylla inn í skuggana og búa til vatnaskil 

á milli þeirra. 

2.3.2.2 Síðari mynd útbúin: loftbólur í sementsefjunni 

Færri aðgerðir þarf að framkvæma á myndinni þar sem búið er að lita sýnið svart og fylla 

loftbólur af hvítu dufti þar sem sú mynd er nánast alveg svarthvít án nokkurrar vinnslu í 

tölvu. Valinn var þröskuldur á rauðu rásinni en lítill munur var á rásunum þremur. 

Framkvæmd var aðgerð sem mætti kalla á íslensku vatnaskil (e. watershed) sem aðskilur 

samtengdar loftbólur. Þar á eftir voru öll loftrými stærri en 1 mm að þvermáli fjarlægð úr 

myndinni (þar sem ImageJ biður um flatarmál í dílum
2
 var gildið 6990 dílar

2
 notað sem 

flatarmál hrings og miðast það við að 1 díll = 0,0106 mm á hlið). 

Nú er aðeins eftir að eyða út af myndinni loftbólum sem eru innan fylliefnis. Þetta er gert 

með því að draga fyrri myndina frá þeirri sem verið er að vinna að núna. Þannig strokast út 

af seinni myndinni allt loft innan fylliefnis. Að lokum er forritið látið fylla inn allar holur í 

loftbólunum ef svo skyldi vera að ekki hafi náðst að eyða öllum skuggum eins og sýnt er á 

Mynd 7. 

2.3.3 Myndgreining 

Myndgreining steypusýnanna er hugsuð á nákvæmlega sama hátt og breytta punkt-

talningaraðferðin í ASTM C457. Dregnar eru upplýsingar úr tveimur myndum þar sem 

mismunandi þættir sýnisins hafa verið einangraðir eins og lýst er í kafla 2.3.2. Punktanetið, 

sem lýst er í aðferðinni, er nú ekki gert úr brennipunktum víðsjár heldur úr mynd með jafnt 

dreifðum punktum sem eru hver um sig einn díll að stærð. Punktanetið er búið til með því 

að teikna 41 línu lóðrétt og 41 línu lárétt á mynd í sömu stærð og myndirnar sem á að 

greina. Skurðpunktar línanna, sem eru alltaf 1681 talsins óháð stærð myndarinnar, eru 

færðir yfir á nýja mynd. Punktanetið er svo lagt yfir myndirnar tvær sem á að greina (í 

tveimur skrefum) og þeir punktar, sem hitta á viðfangsefni myndarinnar, eru dregnir yfir á 

nýja mynd. Forritið er að lokum látið telja hve margir punktar fluttust yfir á nýju myndina. 

Skráð er niður hve margir punktar lenda á loftbólum í sementsefjunni á myndinni sem lýst 

er í kafla 2.3.2.2 en það samsvarar Sa í breyttu punkt-talningaraðferðinni. Fjöldi punkta 

sem lenda á sementsefju, Sp, er fundinn með því að nota punktanetið til að draga 

upplýsingar úr myndinni sem lýst er í kafla 2.3.2.2 að frádregnu Sa. Næsta skref er að útbúa 
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mynd með 41 talningarlínu með sama millibili og punktarnir. Línurnar eru svo lagðar yfir 

myndina af loftbólum í sementsefjunni og alls staðar þar sem línurnar skera loftbólur eru 

upplýsingar færðar yfir á nýja mynd. Fjöldi skurðflata jafngildir N samkvæmt staðlinum. 

Þetta eru allar þær upplýsingar sem þörf er á. Heildarfjöldi punkta, St, er þegar þekktur og 

auðvelt er að reikna fjarlægð milli punkta, I, og samanlagða lengd talningarlína, Tt, í mm 

þar sem 1 mm jafngildir 0,0106 dílum. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Handvirk talning samkvæmt ASTM C457: 

breytt punkt-talningaraðferð 

Tafla 2 sýnir niðurstöður úr handvirkri talningu á sýni 1. Notuð var breytt punkt-

talningaraðferð sem lýst er í ASTM C457. Á Myndum 8, 9 og 10 má sjá línurit sem sýna 

hvernig loftinnihald, einkennandi yfirborð og fjarlægðarstuðull breyttust með fjölda 

talningarlína. Taldir voru fleiri punktar en nauðsynlegt er samkvæmt staðlinum. 

Tafla 2: Niðurstöður úr breyttri punkt-talningu með víðsjá á sýni 1. 

Heildarloft 8,4 % 
Loft sem hlutfall af sementsefju 25,0% 

Einkennandi yfirborð 22,4 mm-1 

Fjarlægðarstuðull 0,18 mm 

Taldir punktar 2032 

Lengd talningarlínu 3566 mm 

 

 

Mynd 8: Breyting á loftinnihaldi eftir því sem talningarlínum fjölgar. 
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Mynd 9: Breyting á einkennandi yfirborði eftir því sem talningarlínum fjölgar. 

 

 

Mynd 10: Breyting á fjarlægðarstuðli eftir því sem talningarlínum fjölgar. 
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3.2 Myndgreining 

Í fyrstu var myndgreiningaraðferðin prófuð á sýnunum fjórum og aðferðarfræðinni breytt 

þar til niðurstöður á loftinnihaldi væru sambærilegar við niðurstöðurnar sem höfðu þegar 

fengist úr handvirkri talningu. Á þessu stigi var horft fram hjá öðrum niðurstöðum á borð 

við einkennandi yfirborð og fjarlægðarstuðul. Eina breyta aðferðarinnar var staða 

þröskuldanna. Fyrstu niðurstöður bentu til þess að þröskuldsstaðan „Huang“ (Huang & 

Wang, 1995) hentaði vel fyrir myndirnar af sýninu ómeðhöndluðu og staðan „Li“ (Li & 

Lee, 1993) fyrir myndina þar sem greinimörk loftbólnanna höfðu verið aukin. Þessar 

stillingar voru prófaðar tvisvar á hverju sýni með því að hliðra punktanetinu og línunum 10 

díla upp á milli prófana. Niðurstöðurnar á heildarlofti, einkennandi yfirborði og 

fjarlægðarstuðli eru sýndar í Töflu 3 og Mynd 11. 
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Tafla 3: Niðurstöður úr myndgreiningu. Þröskuldur fyrir fylliefnismyndirnar var valinn með 

stillingunni „Huang“ og fyrir loftbólumyndirnar með stillingunni „Li“. 

Sýni 
 

Talning 
 

Heildarloft 
[%] 

Einkennandi yfirborð 
[mm-1] 

Fjarlægðarstuðull 
[mm] 

1 
 

Handvirk 8,4 22,4 0,18 

Myndgreining 1 8,4 40,6 0,10 

Myndgreining 2 10,5 33,9 0,09 

2 
 

Handvirk 6,7 27,9 0,14 

Myndgreining 1 7,6 34,4 0,14 

Myndgreining 2 8,9 30,1 0,15 

3 
 

Handvirk 7,4 27,6 0,13 

Myndgreining 1 8,4 26,9 0,17 

Myndgreining 2 8,7 33,8 0,13 

4 
 

Handvirk 8,2 24,3 0,15 

Myndgreining 1 8,0 33,6 0,14 

Myndgreining 2 8,6 31,6 0,14 

 

 

Mynd 11: Stöplarit af loftinnihaldi úr handvirkri talningu og myndgreiningu. 
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Myndgreiningin með þessari vinnuaðferð skilaði í langflestum tilvikum ofmati á 

heildarloftinnihaldi sýnanna. Með hliðsjón af þessu var ákveðið að í næstu prófun skyldi 

10 bætt við „Li“-þröskuldsstöðuna á loftbólumyndunum. Vinnslunni á myndunum af 

sýnunum ómeðhöndluðum var hins vegar ekkert breytt. Í þetta sinn var 

talningarpunktunum og –línunum hliðrað upp um fimm díla á milli myndgreininga og alls 

sex greiningar framkvæmdar. Niðurstöður á heildarloftinnihaldi, einkennandi yfirborði og 

fjarlægðarstuðli úr þessum prófunum má sjá í Töflu 4 og á stöplaritum á Myndum 12, 13 og 

14. Í Töflu 5 er sýnd prósentuskekkja sömu gilda. Tafla 6 hefur að geyma meðaltal og 

staðalfrávik af heildarloftinnihaldi úr myndgreiningu. 

Tafla 4: Niðurstöður á heildarlofti, einkennandi yfirborði og fjarlægðarstuðli úr myndgreiningu. 

Þröskuldur fyrir fylliefnismyndirnar var valinn með stillingunni „Huang“ og fyrir 

loftbólumyndirnar með stillingunni „Li“ að 10 viðbættum. 

Sýni 
 

Talning 
 

Heildarloft 
[%] 

Einkennandi yfirborð 
[mm-1] 

Fjarlægðarstuðull 
[mm] 

1 
 
 

 
 

Handvirk 8,4 22,4 0,18 

Myndgreining 1 7,0 38,0 0,12 

Myndgreining 2 7,2 38,7 0,12 

Myndgreining 3 7,7 36,7 0,12 

Myndgreining 4 7,0 39,9 0,12 

Myndgreining 5 7,6 38,2 0,12 

Myndgreining 6 7,4 38,1 0,12 

2 
 
 
 
 

Handvirk 6,7 27,9 0,14 

Myndgreining 1 6,7 34,5 0,15 

Myndgreining 2 7,0 34,0 0,15 

Myndgreining 3 7,9 30,0 0,16 

Myndgreining 4 6,9 33,1 0,15 

Myndgreining 5 8,3 28,8 0,16 

Myndgreining 6 8,3 29,1 0,16 

3 
 
 
 
 

Handvirk 7,4 27,6 0,13 

Myndgreining 1 7,4 34,4 0,14 

Myndgreining 2 7,6 33,4 0,14 

Myndgreining 3 8,4 30,9 0,15 

Myndgreining 4 8,7 30,3 0,15 

Myndgreining 5 8,7 29,9 0,15 

Myndgreining 6 9,1 29,8 0,15 

4 
 
 
 
 

Handvirk 8,2 24,3 0,15 

Myndgreining 1 7,1 33,3 0,15 

Myndgreining 2 7,9 30,7 0,15 

Myndgreining 3 7,7 31,6 0,15 

Myndgreining 4 7,5 31,6 0,15 

Myndgreining 5 7,4 32,3 0,15 

Myndgreining 6 7,6 31,5 0,15 
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Mynd 12: Stöplarit af loftinnihaldi steypusýnanna úr handvirkum talningum og myndgreiningu. 
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Mynd 13: Stöplarit af einkennandi yfirborði úr handvirkum talningum og myndgreiningu. 
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Mynd 14: Stöplarit af fjarlægðarstuðli úr handvirkum talningum og myndgreiningu. 
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Tafla 5: Prósentuskekkjur á niðurstöðum úr myndgreiningu samanborið við handvirka talningu. 

Sýni 
 

Talning 
 

Prósentuskekkja 
heildarlofts 

[%] 

Prósentuskekkja 
einkennandi yfirborðs 

[%] 

Prósentuskekkja 
fjarlægðarstuðuls 

[%] 

1 
 
 
 

Myndgreining 1 16,7 69,6 33,3 

Myndgreining 2 14,3 72,8 33,3 

Myndgreining 3 8,3 63,8 33,3 

Myndgreining 4 16,7 78,1 33,3 

Myndgreining 5 9,5 70,5 33,3 

Myndgreining 6 11,9 70,1 33,3 

2 
 
 
 

Myndgreining 1 0,0 23,7 7,1 

Myndgreining 2 4,5 21,9 7,1 

Myndgreining 3 17,9 7,5 14,3 

Myndgreining 4 3,0 18,6 7,1 

Myndgreining 5 23,9 3,2 14,3 

Myndgreining 6 23,9 4,3 14,3 

3 
 
 
 

Myndgreining 1 0,0 24,6 7,7 

Myndgreining 2 2,7 21,0 7,7 

Myndgreining 3 13,5 12,0 15,4 

Myndgreining 4 17,6 9,8 15,4 

Myndgreining 5 17,6 8,3 15,4 

Myndgreining 6 23,0 8,0 15,4 

4 
 
 
 

Myndgreining 1 13,4 37,0 0,0 

Myndgreining 2 4,2 19,2 0,0 

Myndgreining 3 6,3 23,8 0,0 

Myndgreining 4 9,1 23,1 0,0 

Myndgreining 5 10,7 25,3 0,0 

Myndgreining 6 8,1 22,3 0,0 

Meðaltal 11,5 30,8 14,2 

 

Tafla 6: Meðaltal og staðalfrávik loftinnihalds úr myndgreiningu. 

 

 

 

 

Sýni 
 

Meðaltal 
loftinnihalds [%] 

Staðalfrávik 
loftinnihalds [%] 

1 7,3 0,30 

2 7,5 0,73 

3 8,3 0,67 

4 7,5 0,27 
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4 Umræður 

Í þessari rannsókn var þekktri aðferð við myndgreiningu með borðskanna breytt að nokkru 

leyti. Steypusýnin voru skönnuð tvisvar án yfirborðsmeðhöndlunar þar sem þeim var snúið 

í 180° fyrir seinni skönnun. Ákveðið var að nota ekki myndirnar af bleiklitaðri 

sementsefjunni við myndvinnsluna. 

Niðurstöður sýna að staðalfrávik á loftinnihaldsprósentu úr myndgreiningu liggur á bilinu 

0,27% til 0,73% og prósentumunur staðalfráviks frá meðaltali á bilinu 4 til 10%.  Í könnun 

sem finna má í ASTM C457-staðlinum á áreiðanleika víðsjáraðferðarinnar kemur fram að 

prósentumunur staðalfráviks frá meðaltali loftinnihalds er á bilinu 7 til 15%, en þar voru 

fjögur sýni talin á nokkrum rannsóknarstofum (ASTM C457, 2008). Sambærileg rannsókn 

Simon (2005) leiddi í ljós ennþá meiri breytileika á niðurstöðum. Myndgreiningaraðferðin 

kemur því betur út í þessum samanburði sem gefur ágæta hugmynd um samræmi á milli 

endurtekinna talninga á sama sýni. 

Prósentuskekkja á heildarloftinnihaldi með myndgreiningaraðferðinni var að meðaltali 

11,5% frá handvirkri talningu á sama sýni og hæst 23,9%. Þetta kann að virðast nokkuð 

hátt en hafa ber í huga að niðurstöðurnar úr myndgreiningu voru aðeins bornar saman við 

eina talningu með handvirku aðferðinni sem er með nokkuð háa óvissu eins og fram hefur 

komið. Helst þyrfti að bera niðurstöður úr myndgreiningu saman við nokkrar handvirkar 

talningar á einu og sama sýninu. 

 

Niðurstöður myndgreiningarinnar á fjarlægðarstuðli voru í mjög góðu samræmi við 

niðurstöður úr handvirkri talningu á öllum sýnum nema sýni 1. Einkennandi yfirborð var 

hins vegar ofmetið í öllum umferðum og sérstaklega fyrir sýni 1. Fylliefnið í því sýni var 

áberandi blöðróttara en í hinum sýnunum og er það hugsanleg ástæða fyrir þessari miklu 

skekkju. Kjörið væri að frostþolsprófa sýnin og bera saman við niðurstöður 

myndgreiningar, sérstaklega fjarlægðarstuðulinn sem hefur mest að segja um frostþol 

(Powers, 1945). 
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5 Ályktanir 

Myndgreining með borðskanna er ódýr lausn til að ákvarða loftinnihald steinsteypu og 

fljótlegri í framkvæmd en hefðbundin talning með víðsjá. Engin aðferð við ákvörðun á 

loftinnihaldi steinsteypu er fullkomin og því er erfitt að meta gildi 

myndgreiningaraðferðarinnar nema í samanburði við staðlaða talningaraðferð með víðsjá. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda meðal annars til þess að við endurteknar talningar á 

sama sýninu komi myndgreiningaraðferðin betur út en niðurstöður annarra rannsókna á 

víðsjáraðferðinni. Myndgreiningaraðferðin, eins og henni var lýst í þessu verkefni, er ekki 

enn komin á það stig að hægt sé að nota hana sem beinan staðgengil fyrir talningu með 

víðsjá. Höfundur telur ávinninginn af vel hannaðri myndgreiningaraðferð vera mikinn þar 

sem hún hefur margt fram yfir þá hefðbundnu. Því er full ástæða til að fylgja þessu máli 

frekar eftir.  
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Viðauki A – Skref fyrir skref 
leiðbeiningar fyrir myndgreiningu í 

ImageJ 

Til hliðsjónar eru úrklippur af sýni 2 sýndar eftir því sem við á fyrir neðan hvert skref. 

1. Áður en hafist er handa þarf að ganga úr skugga um að hnitsetningar myndanna 

passi saman. 

2. Mynd af ómeðhöndluðu steypusýninu opnuð. 

 

3. Litrásirnar einangraðar. 

a. Image > Color > Split Channels. 

i. Rásirnar opnast hver í sínum glugga. 

ii. Fyrir ómeðhöndlaða sýnið var bláa rásin valin. Hinum gluggunum 

má loka. 
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4. Þröskuldur valinn fyrir gráskalamyndina. 

a. Image > Adjust > Threshold. 

b. Lítill gluggi opnast. 

i. Þröskuldsstaðan valin. 

ii. Smella þarf á „Apply“ áður en glugganum er lokað. 

 

5. Losnað við fylliefni (svarta flekki) minna en 0,075 mm að þvermáli og fyllt inn í 

loftbólur innan fylliefnis. 

a. Fyrst þarf að reikna út hve margir dílar 0,075 mm eru á myndinni. 

b. Analyze > Analyze Particles… 

c. Lítill gluggi opnast. 

i. Í „Size“-reitinn var slegið inn „40-Infinity“ pixel
2
. 

1. 40 dílar eru námundun á flatarmáli hrings með þvermálið 

0,075 mm þar sem 1 díll = 0,0106 mm.  

ii. „Circularity“ er haldið óbreyttu (0.00-1.00) 

iii. Undir „Show“ er valið „Masks“. 

iv. Hakað er við „Include holes“. Óþarfi er að haka við nokkuð annað 

eins og er. 

v. Smellt er á „OK“. 

d. Nýr gluggi opnast sem sýnir myndina lagfærða að þeim skilyrðum sem voru 

sett inn. 

e. Loka má glugganum með eldri útgáfu myndarinnar. 
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6. Myndin klippt til að losna við límmiðana. 

a. Ef ferningarnir taka ekki meira en 8 mm af hverju horni og við viljum hafa 

öryggisbil upp á 2 mm má klippa út mynd sem er 80 mm (100 mm – 10 mm 

– 10 mm = 80). Valið er að hafa miðju myndarinnar í miðju sýnisins. 

i. Image > Adjust > Canvas Size… 

ii. Í gluggann sem opnast þarf að slá inn breidd og hæð myndar og 

þurfa þau gildi að vera þau sömu eins og kemur í ljós síðar. 

iii. Position = Center. 

7. Mynd af ómeðhöndluðu sýni, sem var skannað snúandi í 180° miðað við fyrstu 

skönnun, opnuð. 

a. Skref 3 til 6 endurtekin fyrir þessa mynd. 

 

8. Upplýsingar, sem eru á báðum myndum, færðar yfir í eina mynd. 

a. Því sem er svart á annari myndinni en ekki hinni verður eytt (gert til að 

losna við sem mestan skugga úr loftbólum). 

i. Process > Image Calculator… 

ii. Lítill gluggi opnast. 

1. Sitthvor myndin valin sem „Image1“ og „Image2“ (röðin 

skiptir hér ekki máli). 

2. Undir „Operation“ er valið „AND“. 

3. Hakað við „Create new window“. 

4. Smellt á „OK“. 

iii. Nú opnast nýr gluggi með myndinni sem við vorum að búa til. 

iv. Loka má gluggunum með gömlu myndunum. 

v. Nú er fullunnin mynd sem sýnir afstöðu sementsefju (hvítur) og 

fylliefnis (svartur). Mælt er með að vista þessa mynd. 
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9. Skannaða myndin opnuð þar sem sýnið hefur verið litað svart og loftbólur fylltar af 

hvítu dufti (án þess þó að loka myndinni sem sýnir afstöðu sementsefju og 

fylliefnis). 

 

10. Skref 3 og 4 endurtekin en að þessu sinni verður rauða rásin notuð í stað þeirrar 

bláu. 
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11. Myndinni snúið upp í andhverfu sína. 

a. Edit > Invert. 

 

12. Fyllt inn í holur innan loftbólna. 

a. Process > Binary > Fill holes 

.  

13. Myndin klippt eins og lýst er í skrefi 6. 

14. Loftbólur, sem eru klesstar upp við hvora aðra, aðskildar. 

a. Process > Binary > Watershed. 
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15. Loftbólur stærri en 1 mm í þvermál fjarlægðar. 

a. Með þeim stillingum, sem notaðar voru í þessu verkefni, var 1 mm u.þ.b. 94 

dílar. Flatarmál hrings, sem er 94 dílar í þvermál, er u.þ.b. 6990 dílar
2
. 

b. Analyze > Analyze Particles… 

c. Lítill gluggi opnast. 

i. Við „Size“ er slegið inn „0-6990“ dílar
2
. 

ii. „Circularity“ er haldið óbreyttu (0.00-1.00) 

iii. Við „Show“ er valið „Masks“. 

iv. Hakað er við „Include holes“. Óþarfi er að haka við nokkuð annað 

eins og er. 

v. Smellt er á „OK“. 

d. Nýr gluggi opnast sem sýnir myndina lagfærða að þeim skilyrðum sem voru 

sett inn. 

e. Glugganum með gömlu útgáfunni af þeirri mynd má loka. 

(Engar breytingar á myndinni í þessu dæmi) 

16. Loftbólur innan fylliefnis fjarlægðar. 

a. Process > Image Calculator… 

b. Lítill gluggi opnast. 

i. Loftbólumyndin er valin sem „Image1“. 

ii. Efju/fylliefnis-myndin er valin sem „Image2“. 

iii. Við „Operation“ er valið „Subtract“. 

iv. Hakað við „Create new window“. 

v. Smellt á „OK“. 

c. Nýr gluggi opnast þar sem svartur litur táknar aðeins loftbólur innan 

sementsefju. 

d. Myndinni sem sýnir loftbólur í öllu sýninu má nú loka. 
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17. Fyllt inn í holur (skugga) í loftbólum 

a. Process > Binary > Fill holes 

 

Að því loknu er allt tilbúið til að ná út þeim upplýsingum sem krafist er samkvæmt ASTM 

C457-staðlinum. Við höfum nú eina mynd sem sýnir aðeins fylliefni og aðra sem sýnir 

aðeins loftbólur í sementsefjunni. 

 


	Yfirlýsing höfundar
	Myndir
	Töflur
	Þakkir
	1  Inngangur
	1.1 Loftinnihald steinsteypu og frostþol
	1.2 Staðlaðar aðferðir til að ákvarða loftinnihald steinsteypu
	1.3 Myndvinnsla og myndgreining

	2 Efni og aðferðir
	2.1 Handvirk talning í víðsjá samkvæmt ASTM C457
	2.2 Undirbúningur sýnis og skönnun
	2.3 Myndgreining
	2.3.1 Hnitsetning mynda
	2.3.2 Myndvinnsla
	2.3.2.1 Fyrri mynd útbúin: sementsefja með loftbólum
	2.3.2.2 Síðari mynd útbúin: loftbólur í sementsefjunni

	2.3.3 Myndgreining


	3 Niðurstöður
	3.1 Handvirk talning samkvæmt ASTM C457: breytt punkt-talningaraðferð
	3.2 Myndgreining

	4  Umræður
	5 Ályktanir
	Heimildir
	Viðauki A – Skref fyrir skref leiðbeiningar fyrir myndgreiningu í ImageJ

