
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

 2931اردیبهطت  -بیستمین همایص ملي صئوماتیك 

 

 

 

 
  

 یفاس کمك منطقبه  ی تصویزها بهبود لبه و طخیصت
 

 

 4ضیال رجافي، 3فزناس حسیني، 2، مهذی مختارساده1رضا ملکي
  

داًطگاُ صٌعتی خَاخِ ًصیرالدیي عَسی  گرٍُ فتَگراهتری، داًطىدُ ًمطِ ترداری، ،داًطدَ وارضٌاسی ارضد. 1
Rezaa_Maleki@yahoo.com 

 داًطگاُ صٌعتی خَاخِ ًصیرالدیي عَسی ،داًطىدُ ًمطِ ترداری ، گرٍُ فتَگراهتری،استادیار .2
M_Mokhtarzade@kntu.ac.ir
 

 تثریس ٍاحد داًطگاُ آزاد اسالهیگرٍُ هىاترًٍیه، داًطىدُ هىاًیه، ، داًطدَ وارضٌاسی ارضد. 3

Farnaz.hoseini26@yahoo.com 
 تثریس ٍاحد داًطگاُ آزاد اسالهیداًطدَ وارضٌاسی ارضد، گرٍُ هىاترًٍیه، داًطىدُ هىاًیه،  .4

 Shilarajafi@yahoo.com 
 

 

  
 

 چکیذه 
 ازگهااری ًمهاعی    ًطهاى  ضَد وهِ از عریهك   هحسَب هیپردازش تصاٍیر  هْن در آضىارسازی لثِ یىی از هفاّین

تغییرات تٌد در خصَصیات  هعوَالً ایي .گردد ، هوىي هیوٌد   وِ در آًْا ضدت رٍضٌایی تِ تٌدی تغییر هی تصَیر

تاضد، لاا ایي هغالعِ تِ هٌظهَر تطهصیو ٍ    هی رٍیدادّای هْن ٍ تغییرات در خصَصیات هحیظ ًوایاًگر ،تصَیر

ّای هصتله  تطهصیو لثهِ،     رٍش یىی از هعایة هْن ضَد. اًدام هی ّای تصَیر تِ ووه هٌغك فازی تْثَد لثِ

ِ   سازد. تاضد وِ تطصیو لثِ را تا هطىل رٍترٍ هی هی ًماط ٍ خغَط اضافیٍخَد   در رٍش پیطٌْادی تهِ ٍسهیل

ّای هْن استصراج  لثِ ّای ضعی  تمَیت ٍ ، لثِتعدیل فازی تصاٍیر، ًماط ٍ خغَط اضافی در تطصیو لثِ حاف

در تطصیو لثِ، لَاعدی در پایگاُ لَاعهد فهازی    ّای ضعی  ٍ لثِ ترای ضٌاسایی ًماط ٍ خغَط اضافی گردد. هی

ِ  ّها، ًطهاى داد   ٍ سهایر رٍش  فهازی  تعهدیل  رٍش تها  یاسهتصراخ ّای  همایسِ لثِدر آخر،  تعری  ضدُ است.  وه

ههَررتر   در تطهصیو لثهِ،   ّا، رٍش سایرًسثت تِ  تعدیل فازی )پیطٌْادی ایي همالِ(تَسظ رٍش  تطصیو لثِ

  تاضد. هی

 

 تطصیو لثِ، هٌغك فازی، پردازش تصاٍیر: واصه های کلیذی

 

 

 مقذمه -1

ِ  ای ّواًٌد ًاپیَستگی در ضدت رٍضٌایی پیىسل لثِ، هطصصِ ّهای یهه تصهَیر     ّای درٍى یه تصَیر است. لثه

ِ ّای تاال ّستٌد فرواًس  ی تصَیر ٍ هٌعىس وٌٌدُّای هْن  ّویطِ خسء ٍیژگی ، در ّهای یهه تصهَیر    . تطصیو لثه

ٍ در سغَح تاال، خْهت تطهصیو    یّای هرز استصراج ترخی از ٍیژگی ٍپردازش  ضاخصی ترایعٌَاى  سغح پاییي، تِ

 .[1 ] رًٍد تِ وار هی ،پیدا وردى اضیاءٍ 

تسهیاری   ٍ ضدُ لیل تصَیر پیطٌْادتطصیو لثِ تا ّدفِ تدسیِ ٍ تح زیادی ترای ّای رٍش ،ّای گاضتِ در سال

 ،3ٍ رٍترتهس  2پریَیهت  ،1تلَّهای سهٌتی هاًٌهد سه     . رٍشاًهد  تصاٍیر حوایهت وهردُ   از اّداف تْیٌِ سازی ،از هحمماى

 .[1 ]ّستٌد تِ ًَیس ًیس تسیار حساس دٌّد ٍ ویً اًدامدرستی را تِ  تطصیو لثِ
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ِ  تطصیو ترای هماتلِ تا ًَیس ٍ تِ حدالل رساًدى احتوال ییه رٍش پیطٌْاد 4وٌی  در ّهای وها ب اسهت.     لثه

 دیلتعه ّوهراُ آسهتاًِ آى،    در خْهت ضهیة هحلهی    را ّها  لثِ ، ًَیس را حاف ٍفیلتر گاٍسیاز عریك تصَیر ایي رٍش، 

ی ًتایح رضایت تصط است وِهحاسثاتی  ّای پیچیدگیٍ آضىار ساز لثِ وٌی دارای هطىالتِ عودُ  .[11 ] ,[2 ] وٌد هی

وهِ  یافتِ اًدام تطصیو لثِ  ْثَدخْت ت هیٌِز ایي در دیگری دّد. تحمیمات در وٌتراست ًَاحی هصتل  ارائِ ًوی را

 .[11 ] اضارُ ورد ٍ هٌغك فازی 5ّای عصثی، وَلًَی هَرچگاى ّای ضثىِ الگَریتنتَاى تِ  از آى خولِ هی

وهِ   ضدًد تر آى  اىطگرّپژٍفازی در تْثَد آضىار سازی لثِ ٍ واّص ًَیس،  رٍش  وارتردتا تَخِ تِ اررات هثثت 

وِ ًماط ٍ خغَط اضافی در تطصیو لثهِ  گیرًد  وارِ خْت تْثَد آضىار سازی لثِ ترٍضی ا استفادُ از هٌغك فازی، ت

 .دٌویفیت آضىار سازی لثِ تصاٍیر را تْثَد تصطه  ًْایتاً استصراج ٍ هْن را ّای ّای ضعی  راتمَیت ٍ لثِ را حاف، لثِ

  .است استفادُ گردیدُتطصیو لثِ در تصاٍیر دیدیتال  رٍیىرد هثتٌی تر هٌغك فازی ترایاز در ایي همالِ، 

 

 های انجام ضذهکار -2

. هفْهَم هٌغهك فهازی در سهال     [2 ]، [6 ]، [14 ] وٌد هٌغك فازی یه رٍش لدرتوٌد ترای تصوین گیری ایداد هی

هیٌِ تِ وار گیری هٌهاعك هصتله  تصهاٍیر دیدیتهال     زتحمیمات تسیاری در است.  زادُ ارائِ ضدُ لغفیتَسظ  1965

 اًدام ضدُ از لثیلِ ارزیاتی ویفیت تصَیر، تطصیو لثِ، تمسین تٌدی تصَیر، ٍ غیرُ.  

 [7  ]، [4 ] است  تَسظ هحمماى ارائِ ضدُ در گاضتِترای تطصیو لثِ هثتٌی تر هٌغك فازی ّای تسیاری  تىٌیه

ّهای فهازی    پارتیطهي  در آى از یه رٍش تطصیو لثِ هثتٌی تر پارتیطي احتوالی از تصَیر ارائِ ضدُ وِ [15 ] در. [5 ]

ِ ترای پیدا وردى همدار پاراهترّا  6آًترٍپی سِ تایی ٍ اصل حداوثر ی فطهردُ   استفادُ ضدُ ٍ از ایي عریك، تْتریي لثه

تر  یون هطتك لرار دادُ ٍسرسیدى تِ هاو آًترٍپی راترای تاتع ضرط الزم  فَق، رٍش پیطٌْادی .ضَد تصَیر ًوایاى هی

 .آهدُ استیه الگَریتن هَرر ترای سِ سغح آستاًِ تِ دست  ،اساس ایي ضرط

لَاًیي  اًد وِ از آى خولِ، تِ وارترد تِ وار رفتِ لثِ هثتٌی تر هٌغك فازی ّای دیگری ًیس ترای آضىارسازیرٍش

ّها، در ترخهی    ، ًمهاط هدهاٍر پیىسهل   ّها در تسهیاری از رٍش  .[8 ] ،[13 ] در هٌغك فازی هی تَاى اضارُ ورد آًگاُ-اگر

هٌاسهة تهرای ّهر وهالس     تَاتع عضَیت  اًد ٍ سپس در ًظر گرفتِ ضدُ فازیِ تاتع استٌثاط ، تِ عٌَاى هثٌایّا والس

اعهرف ًمغهِ    در 3*3ّهای   ، تِ صَرت هدوَعًِماط هداٍر[9 ]  در. [10 ]اًد  ادُ لرار گرفتٍِ هَرد استف تعییي گردیدُ

7از پیص تعری  ضدُتا تاتع عضَیت  ایي رٍش ًد.ضَ هیگرفتِ  هَرد ًظر در ًظر
پهردازد. اًمغها    تِ تطصیو لثِ ههی  

صَرت  تطصیو لثِ ،لاًَى فازی ٍ تَاتع عضَیت 5تا استفادُ از  ٍهصتل ِ رًگی استصراج  3*3ّای  ّا در هدوَعِ لثِ

اگر تفاٍت ضثیِ تِ یىهی  است.  هَرد تررسی لرار گرفتِ ،. در ایي لَاًیي، اًمغا  از ًمغِ هداٍر در اعراف ًمغِگیرد هی

 .ضَد هیاز پیص تعری  ضدُ تاضد، پیىسل تِ عٌَاى لثِ در ًظر گرفتِ  لَاعداز 

هدوَعهِ   6پیطٌْاد ضدُ وِ ًماط هداٍر از ّر پیىسل در  [12 ] ٍ ّوىاراى در هٌصَری تَسظ دیگری وار هطاتِ

از صفر تها   گااری ارزشترای ّر گرٍُ،  ،8ای زًگَلِسپس تا استفادُ از ضىل تاتع عضَیت  اًد. هصتل  گرٍُ تٌدی ضدُ

 ًثهَدى  هَخهَد  تَدى یها  عضَیت ٍ لَاًیي فازی، تصوین گیری در هَرد هَخَد همادیرتر اساس . است ضدُ ، اًدامیه

 ِ است.صَرت گرفت ،ّای لثِ خْت پیىسل هطصو وردى ٍ لثِ
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 کارروش  -3

ّهای عوهَدی، افمهی ٍ هایهل      در هرحلِ اٍل، اتتدا از تصَیر هطهتك  تِ ایي صَرت است وِ در ایي همالِ واررٍش 

. در هراحل تعهد، تعهدیالت   ضًَد گرفتِ هیٍ تصاٍیر تِ دست آهدُ را تِ عٌَاى ٍرٍدی الگَریتن در ًظر  ضَد هی گرفتِ

ّها، لسهوت    ّای ایهي تعهدیل   . ضرطضَد اط ٍ خغَط اضافی، اعوال هیحاف ًمّای هَرد ًظر ٍ  الزم ترای تمَیت لثِ

ّا تِ دسهت آیهد. ایهي تعهدیل      د ًتایح هٌاسثی در همایسِ تا سایر رٍشضًَ اصلی در ایي پژٍّص ّستٌد وِ تاعث هی

تاضهد. در   یضًَد( ه آًگاُ فازی تعری  هی-ّای ضعی  ٍ حاف ًماط ٍ خغَط اضافی )وِ تا رٍاتظ اگر ضاهل تمَیت لثِ

 گردد. ّا همایسِ هی ًْایت ًتایح الگَریتن تررسی ضدُ ٍ تا سایر رٍش

ِ  هطتك ،اتتدا از تصَیر  تصهاٍیر تهِ دسهت آههدُ را تهِ عٌهَاى ٍرٍدی        سهپس  ٍ  ّای عوَدی، افمی ٍ هایل گرفته

 این. سازی را اًدام دادُ ی فازی هرحلِ ،گیرین. در ٍالع تا ایي وار الگَریتن در ًظر هی

وٌٌهد، یعٌهی تها گرادیهاى        اد زیادی از عولگرّای آضىارسازی لثِ تر پایِ هطتك اٍل ضدت رٍضٌایی وهار ههی  تعد

ِ     ّای اصلی سرٍوار دارین. تا ایي اعالعات هی ضدت رٍضٌایی دادُ ّهای گرادیهاى رٍضهٌایی     تَاًین تصَیری را تهرای لله

 .خستدَ وٌین

  xًوایٌدُ هطتك اٍل)گرادیهاى ضهدت رٍضهٌایی( در پیىسهل      x ٍ ،I′(x)ًوایٌدُ ضدت رٍضٌایی پیىسل  I(x)اگر 

  :تاضد، تٌاترایي دارین
 

                                 (1فزمول 
 

 در تصهَیر  1ضهىل  ّای  هاسه ضربتا  )در یه تعد( تَاى   ترای پردازش تصَیر تا عولىرد تْتر، هطتك اٍل را هی

  .دست آٍردِ ت هَرد ًظر
 

 

 ( مایلd,c( عمودی b(افقي aهای  ماسك مطتق اول بزای لبه .1ضکل 

 

ترای ترویة ٍ تِ دست آٍردى یه تصَیر ٍرٍدی فازی، چْار تصَیر تِ دست آههدُ از هطهتك گیهری را تَسهظ      

وٌین. یعٌی ترای ّر پیىسل، در چْار تصَیر یه درخِ عضهَیت لثهِ تهَدى داریهن.      تا ّن ترویة هی هاوسیوَماپراتَر 

گیرین.  حال حداوثر همادیر عضَیت فازی وِ ترای ّر پیىسل رخ دادُ است را تِ عٌَاى درخِ لثِ تَدى آى در ًظر هی

 وٌین. هی تعری  2ضىل درخِ لثِ تَدى ٍرٍدی را تَسظ تاتع 
 

  
 ساسی فاسی غیز بزای فاسی عضویت تابع .3ضکل  تصویز ساسی فاسی بزای فاسی عضویت تابع .2ضکل 
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الزم تهرای تمَیهت    9این. در هراحهل تعهد، تعهدیالت    ی تعد آهادُ وردُ ّای خام را ترای ٍرٍدی هرحلِ تا ایٌدا لثِ

 وٌین. ّای هَرد ًظر ٍ حاف ًماط ٍ خغَط اضافی را اعوال هی لثِ

. ایي استفادُ ضدُ است ،ی حدالل ٍ حداوثر ّستٌد وِ تِ ترتیة ًطاى دٌّدُ "یا"ٍ  "ٍ"تَاتع ترای اخرا، از در  

ی ٍرٍدی از ّها  ّای استٌتاج، تهِ دادُ  ّای فازی تِ دست آهدُ تا استفادُ ّر یه از لاعدُ تداى هعٌی است وِ هدوَعِ

اًد. خرٍخی سیستن، تِ صَرت تاتع عضَیت هحاسثِ ضدُ است ٍ تها ضهرط خرٍخهی،     عریك تاتع افسٍدًی، هلحك ضدُ

 ّای سیاُ هٌاعك تدٍى لثِ ّستٌد.   ّای سفید ًطاى دٌّدُ لثِ ٍ پیىسل آهدُ وِ پیىسل تصَیر تایٌری تِ دست

 

 ضعیف و حذف خطوط اضافي های ، تقویت لبهیل اولتعذ -4

را رٍی ول تصهَیر حروهت دادُ ٍ در صهَرت ترلهراری      3*3ٍ یه ورًل  5*5یه ورًل ترای اٍلیي تعدیل لثِ، 

پیىسل، سوت چپ پیىسل ٍسغی ورًل دارای درخِ عضَیت فازی لثهِ   2پیىسل تاالتر از پیىسل ٍسغی ٍ  2ضرط، 

ِ   هی ِ     ضَد. یىی از ضرٍط تِ ایي صَرت است وِ اگر درخِ عضَیت فهازی ًمغه ٍ  ی تهاال، سهوت چهپ، ًمغه  ی ٍسهظ 

ِ    تمَیتتیطتر تَد، تاید ایي لثِ  66ی پاییي سوت راست از حد آستاًِ تدرتی  ًمغِ  2ی  ضَد. ترای ایي هٌظهَر ًمغه

دادُ  لثِ ضهدُ ٍ لثهِ ههَرد ًظهر گسهترش      ةی ٍسظ دارای تر چس تا پیىسل در چپ ًمغِ 2پیىسل تاالتر از ٍسظ ٍ 

تاضهد.   سیاُ ههی  رًگ دارای، لثِ 4ضىل  ضَد. در ف هیحاگردد. اگر ضرط ترلرار ًثاضد، خظ اضافی  هی تمَیتٍ  ضدُ

 ًتایح ًوایص دادُ ضدُ است.در ایي ضىل، ضرٍط ٍ 
 

 

 اول تعذیل داده پایگاه قواعذ نتایج و ضزوط .4ضکل 
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 تعذیل دوم، حذف نقاط تنها -5

تررسهی   5*5حاصل گردیدُ، تَسظ لَاعد پایگاُ دادُ فازی ٍ یه ورًهل  در تعدیل دٍم، تصَیر وِ از تعدیل اٍل 

 5ضهىل  در  ًماط تٌْا ًماعی ّستٌد وِ در اعرافطاى لثِ ٍخَد ًهدارد.  گردد. ضَد ٍ ًماط تٌْا در تصَیر حاف هی هی

 لَاعد پایگاُ دادُ ًطاى دادُ ضدُ است.
 

 
 تنها نقاط حذف دوم، تعذیل داده پایگاه قواعذ .5ضکل 

 

 تعذیل سوم، حذف نقاط اضافي -6

 2*2در تعدیل سَم، تصَیری وِ از تعدیل دٍم حاصل گردیدُ، تَسهظ لَاعهد پایگهاُ دادُ فهازی ٍ یهه ورًهل       

 6ضهىل   در پیىسل وَچىتر ّستٌد. 4ًماط اضافی ًماعی ّستٌد وِ از . گردًد خستدَ ضدُ ٍ ًماط اضافی حاف هی

 ایي ضرٍط ٍ ًتایح آى ًطاى دادُ ضدُ است.
 

 

 اضافي نقاط حذف سوم، تعذیل داده پایگاه قواعذ .6ضکل 

 

 نتایج -7

 رٍی خْت تر 4 هطتمات در  8ضىل  در .است دیگر همایسِ گردیدُ ّای ترای تصاٍیر هصتل ، ایي رٍش تا رٍش

 ًطاى دادُ ضدُ است.  7ضىل 

ّها   ًطاى دادُ ضدُ است. در ایي تصَیر ّیچ ودام از رٍش 7ضىل ّای تطصیو لثِ رٍی  ًتایح رٍش 9ضىل در 

ّا را ًیس تِ عٌَاى لثِ در  اٍیر هطَْد است. رٍش وٌی، ترخستگیاًد ٍ خغَط هٌمغع در توام تص تِ خَتی عول ًىردُ

 ّا ترای لثِ ترداری سَتل، پریَیت ٍ رٍترتس تَدًد. ًظر گرفتِ است. در ایي ًَ  عىس تْتریي رٍش
 



 

 

 1392اردیبهطت  -بیستمین همایص ملي صئوماتیك 

 

 
 . تصویز اصلي مورد آسمایص7ضکل 

 

در تعهدیل اٍل،   در تعهدیل اٍل ٍ تعهدیل دٍم اسهت.    7ضهىل  ًتایح رٍش پیطٌْادی رٍی  16ضىل ٍ  11ضىل 

ّای اضافی ٍ ًماط ًاخَاستِ ًیس تاضهد. در   ّا هوىي است ضاهل لثِ ّای ضعی  ٍ لَی استصراج ضدُ است. ایي لثِ لثِ

ِ ًطهاى دادُ ضهدُ   12ضهىل  وِ در حاف ضدُ است. در تعدیل سَم  تٌْاًماط  م،تعدیل دٍ ّهای ضهعی  حهاف     ، لثه

 واستِ ضدُ است. ّا گردیدُ ٍ از ضصاهت لثِ
 

  

 (روبزتشd(پزیویت c(سوبل b(کني a. تطخیص لبه 9ضکل  ( مایلd,c(عمودی b(افقي a. مطتق در جهت 8ضکل 
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. نقاط دوم تعذیل در پیطنهادی روش نتیجه. 11ضکل 

ی قزمش مطخص  انذ که با دایزه اضافي و تنها حذف ضذه

 ضذه است

اول.  نقاط اضافي . نتیجه روش پیطنهادی در تعذیل 11ضکل 

 انذ ی قزمش مطخص ضذه و تنها با دایزه

 

هاًد. خغهَط پراوٌهدُ در تصهَیر وهِ تهِ       در تعدیل سَم خغَط ضصین ًازن ضدُ ٍ تٌْا خغَط اصلی تالی هی

استفادُ ورد. ترای  ّای اصلی لثِتَاى ترای استصراج  گردد. از ایي تعدیل هی خغَط اصلی هتصل ًیستٌد ًیس حاف هی

 تَاًین تعدیل سَم را اعوال ًىٌین. ّا، چِ ضعی  ٍ چِ لَی را داضتِ تاضین، هی ایي وِ توام لثِ
  

 
های ضعیف  لبه .سوم تعذیل در پیطنهادی روش نتیجه .12ضکل 

 های باقي مانذه کاهص یافته است. حذف ضذه و ضخامت لبه
 

 گیزی  نتیجه -8

تطهصیو  فازی هتلة آزهایص ضد. یه رٍش  افسار ًرم ّای هصتل  لثِ ترداری رٍی تصَیر در رٍش، همالِ ایي در

 لثِ تا تعدیالت فازی ًیس پیطٌْاد گردید.

ِ    هطصو است، لثِ 16ضىل ٍ  11ضىل ّواى عَر وِ در   لهَی وهردى    ی ّا تِ ّن پیَستِ ّسهتٌد وهِ ًتیده

ضًَد ًیهس   وِ تِ صَرت ًَیس در تصاٍیر ظاّر هی ٍ تٌْا تاضد. ّوچٌیي ًماط اضافی ّا هی ّای ضعی  ٍ گسترش آى لثِ

ّای ضعی  ٍ ًماط اضهافی در تعهدیل سهَم وهن ضهدُ ٍ       خغَط اضافی، لثِ تِ ٍسیلِ تعدیل دٍم حاف گردیدُ است.
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ٍ  تٌْها ًمهاط  ، هولَ از ًماط اضافی ،(، ًتایح9ضىل تطصیو لثِ )ّای دیگر  در رٍش ّا واّص یافتِ است. ضصاهت لثِ

 آیٌد. در تطصیو لثِ تِ حساب هی ایرادّای هٌمغع ّستٌد وِ  لثِ

تهرین وهِ    ، تِ ایي حمیمت پهی ههی  ّای دیگر طٌْادی تا رٍشی رٍش پی تا تَخِ تِ ًتایح تِ دست آهدُ ٍ همایسِ

ن ٍ از آى در تطصیو لثِ اسهتفادُ وٌهین، ًتهایح    یلَاعد فازی، داًص ٍ دید هتصصو را لاًَى ًوایاگر تِ ٍسیلِ پایگاُ 

 گیرین. ّای دیگر هی تِ هراتة هَررتری از رٍش

 

 پانوضت -9

1. Sobel 

2. Prewitt 

3. Roberts 
4. Canny 

5. Ants colony  
6. Entropy 

7. Predefining 
8. Bell 

9. Modification 
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