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 چكیده

دامنه وسیعی در پردازش تصویر را به خود  جداسازی وبدست آوردن خطوط در تصویر به منظور پردازش آن ها 

، بازسازی تصاویر تخریب شده تصویر و تصویرظاهری  كیفیت دبهبو فهد با متن یروتصا ءتقااراختصاص داده است 

هایی كه در یک تصویر موجود چون تمامی تصاویر، اشکال و حتی نوشته گردد.وسط ماشین متمركز میدرک تصویر ت

ای برای شناسایی دقیق توان شناسایی دقیق خطوط را زمینهاست از خطوط تشکیل شده است. بر همین اساس می

 یلتر های خطی هموار كنندهدر این مقاله روشی جدید برای بهبود هاف عمومی با استفاده از فتصویر ذكر كرد.

لبه برای تقویت  و عملگرهای مورفولوژی و استفاده از الگوریتم لبه یابی كنی برای حذف نویز وینرگوسی و فیلتر مانند

با آزمایش  پیشنهاد شده است با توجه به این كه تبدیل هاف روش طوالنی و وقت گیری است روش پیشتهاد شده  ها

 طوط صحیح و مستقیم بیشتری را نسبت به هاف عمومی در پی دارد.خ دتعدا تصویر 02بر روی 

 

 کلمات کلیدی

 . لبه یابی کنی ، ژی، فیلتر وینرفولورمو، عملگرهای  تبدیل هاف،

 مقدمه.1

روش  نیتر کیکالسگیرد پیدا کردن خطوط مستقیم در تصاویر در کاربرد های مختلف بینایی ماشین مورد استفاده قرار می

  یف  معر نرییبا ریشکلهای پارامتری در تصاو صیروش جهت تشخ نیهاف است. ا لیاستفاده از تبد میخطوط مستق ردنداکیبرای پ

فض ای   کن د  ه ر نقط ز از    یعمل م   میخط مستق کیدر راستای  رندهیتعداد نقاط قرارگ نیبزرگتر داکردنیشده است و بر مبنای پ

 [.2 و 1] .کند ینگاشت م ردارند ینقطز در فضای تصو نیا دیکان تولنقاط از فضای پارامترها کز ام یرا بز تمام ریتصو

                                                 
 دانشجوی كارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ، ایران1
 دانشکده سما ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ، ایران 3               ه آزاد اسالمی واحد اردبیل ، ایراناستادیار دانشگا2
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 عبور (y2، x2) ( وy1، x1نقاط) از که راست خط کی شود یم فیتعر نظر مورد ءیش شکل اساسبر پارامتری فضا

 (1)شکلشود یم فیتعر ریز با معادله x،y صفحه در کند یم

(1)                                                                         .y a x b 

 
 : فضای پارامتری خطوط 1شکل                                                     

) وهمه , )a b این روش به این صورت  . شوند هایی که در معادله باال صدق می کنند ، در یک آرایه انباشتگر ذخیره می

در اینجا برای  شوند، نقاط روی خط در تصویر همان نقاط تقاطع خطوط هستند کند که وقتی نقاط به خط تبدیل می عمل می

توانیم خطوط افقی و عمودی را شناسایی نماییم. چون خطوط عمودی را  پیاده سازی این روش یک مشکل وجود دارد که نمی

نشان داد. )شیب خطوط عمودی بینهایت است.( برای حل این مشکل از تبدیل مختصات قطبی  y = ax + b نمیتوان به صورت

 :و در نتیجه داریم شود استفاده می

        
1 cos

tan sin
             (2)              

sin cos

cos sin

y q y
Slope

x p x
   (3)  

 (4  )                                   2 2sin sin cos cosy x 

 

(5)2 2 2 2sin cos sin cos sin cos cos siny x x y 

 میتواند هم مقدار مثبت و منفی داشته باشد. حال با استفاده از مختصات قطبی و رابطه باال برای همه زوجهای  که

(x, y) ایارا به ازای همه زو  مقدار (θ) ریپس هر نقطه از فضای تصوس نماییم محاسبه نموده و در یک ماتریس نگهداری می 

دهد. رأی های مربوط به هر نقطه از فضای پارامتر جمع  یآن را دارند، رأی م لیتبد تیپارامتر که قابل فضاینقاط از  یبه تمام

 .ظاهر شده است ریاست که در فضای تصو یشکل نیرأی را آورده باشد متناظر با قویتر نیشده و نقطه ای که باالتر

 

 لبه.2

 

. لبه ها شکل ردیگیمانجام ریتصویی روشنا ای رنگ شدت  در دیشد راتییتغ لهیبوس که استی ندیفرا شامل لبه صیتشخ

 لبه نقاط ارائه می دهند ی اشیاتجسم فیزیک در مورد بسیار مهمی در نتیجه اطالعات  اشیاء مختلف داخل تصویر را بیان می کنند

سـازی لبـه هـا در  کارآش باشد می نویزی های لبه همچنین و روشنایی تغییرات انواع اشیاءودیگر های مرز شامل معموال

ویر اویر کاسـته شـده و تصار سازی لبه، از حجم بسیار بـاالی تصـکاپـردازش تصـاویر از اهمیـت باالیی برخوردار است. با آش

 [.11و7و6و5] . شود میو آماده گای پـردازش سـطح بـاالتر مثـل شناسایی البـر

 از است عبارت تمایز زدن. برچسب ،کردن نرم, تمایز است: شده تشکیل عملیات سه ترکیب از لبه تشخیص ساختار

 هالبه سازی محلی شامل زدن برچسب عددی. تمایز کردن منظم و نویز کاهش در کردن نرم, تصویر از نظر مورد مشتقات ارزیابی
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 آخرین در معموال زدن باشد. برچسبمی نادرست شده شناسایی هایلبه با شده شناسایی هاینویزلبه به سیگنال نسبت افزایش و

 تصویر یک تمایز و کردن دارد. نرم تصویر خصوصیاتبه  بستگی تصویر تمایز و کردن نرم انجام ترتیب ولی گیرد,می انجام مرحله

 [.11و7و3] .شود محقق تواندمی صاف فیلتر از تمایز صورت به تنها

و  یفرکانس حوزه های، یانکمحوزه شـوند کـه این روشها شامل  یتقسیم م یوریتم های شناسایی لبه به سه دسته کلگال

 بحث هزحو ینا درکه اییه روش متما. دشو می قطالا تصویر دخو صفحه مکانیبه هزحو باشند. یم یفرکانس-یانکم حوزه های

وریتم های تشخیص لبه موجود به دو دسته گال یـانکدر روش هـای م .کنند می عمل تصویر پیکسلهای یرو مستقیما ،شوند می

[ 12و11و11و3وریتم هـای سـوبل، پرویت، رابرت ]گشود ال یشـوند. در دسـته اول از مشتق اول تصویر استفاده م یتقسیم م

شـود و از خاصـیت عبـور از صفر، محل لبه  میآیند. در دسته دوم از مشـتق دوم تصـویر اسـتفاده  یار مجزو این دسته به شم

 (2)شکل .شود به طور مثال شناساننده روش الپالس از این دسته است یها تشخیص داده م

 
 آشکار ساز لبه : روش های 2شکل                                                   

 

 لبه یابی کنی .2.1

 

مارو  یبدست آمده از کار قبل تمیالگور یکن یابی، است لبه 1981  یکن تمیلبه، الگور صیتشخ یاز روشها گرید یکی

 کاربرد گوسی فیلتر کمک به تصویر نویز حذف توانایی نیز و ها باشدو به خاطر داشتن قابلیت دنبال کردن لبه یم لدرثیوه

برود  نیاز ب زیهموار شده)نرم شده ( تا اثر نوبا انحراف استاندارد  یگوس لتریف کیبا  ریش ابتدا تصورو نای در.. دارد زیادی

 ریتصو انیسپس گراد

1
2 2 2
x yg g

و جهت لبه    

1tan ( )X

y

G

G
باال  راتییبا تغ یشود  تا نواح یدر هر نقطه محاسبه م

در  تمیالگور نیا وندبرآمده ش انیگراد ریرسند تا در تصو یشدند به توان م نییکه در مرحله باال تع یکند. نقاط لبه ا دایا پر

کند و در  یقرار ندارند صفر م یکه در قله برآمدگ ییها کسلیکند و تمام پ یها حرکت م یبرامدگ نی( ای)باالیامتداد قله 
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قادر به استخراج  ابیلبه  نینام دارد ا ممیماکز ریحذف نقاط غ ندیفرآ نیشود ا یم ادجیا یخط نازک در خروج کی جهینت

 لبههایگسسته اتصال برای( زرتسیه ی)آستانه گذار پسماندی نمودن آستانهای تکنیک از نهایتااست  ریولبه از تص نیشتریب

1. که   میشوند  انتخاب 2T   آستانة و   1T نامهایآستانة به آستانه دو تکنیک این در..میشود استفاده 2T T یها کسلیپ 

1  آستانه مقدار دو  بین که تمامینقاطی و(  یقو یا)لبه همیشوند انتخاب لبه بعنوان،   2Tبزرگتر از  ریبا مقاد یبرآمدگ 2,T T  

 بزرگی با نقاط بدینترتیب(.فیضع ی) لبه هامیشوند انتخاب لبه بعنوان نیز باشد داشته وجود لبه یک آنها همسایگی در  و باشند

 کسلیبا دخالت دادن پ تمیرسرانجام ، الگو دمیشون انتخاب لبه بعنوان نیز ،هستند گرادیانباال بزرگی با نقاط به متصل که کمتر

 (3) شکل.دهند یلبه را انجام م وندیاتصال هشت دارند ، پ یقو یها کسلیکه با پ یفیعض یها

 
 کنی آشکار سازبلوک دیاگرام روش :  3شکل                            

 لبه یابی با استفاده از عملگر های موروفولوژی.2.2

ت مورفولوژیکی را جهت استخراج ویژگیها التبدی کنند که میتوان هایی رفتار می در این نظریه تصاویر همانند مجموعه

های  شود. این عنصر در پردازش در تمام پردازشهای مورفولوژی از عنصر ساختاری استفاده می .در تصاویر به کار گرفت

مورفولوژی نقش مهمی دارد به نحوی که انتخاب مناسب آن، اغلب مهمترین بخش در یک ً پردازش است. معموال عنصر 

اتساع و  .کند و پردازشهای مورفولوژی را تحت کنترل قرار میدهد ری به صورت یک نقاب روی تصویر اصلی حرکت میساختا

که سایر عملگرهای مورفولوژی اغلب از  ( بیان می شوند7و6که به صورت روابط ) ای مورفولوژی هستند سایش، دو عملگر پایه

نمایش  B نمایش داده و المان ساختاری را با F دی را بـابعـ 2رض کنیـد تصـویر فشود ترکیب آنها ایجاد می

 [.13و12و11و7]دهیم

(6                       )( )( , ) max ( , ) ( , )F B x y F x s y t B s t 

(7                          )( )( , ) min ( , ) ( , )F B x y F x s y t B s t 

و  Dilation  ،Erosion ،Closing  ، Openingهای لبه یابی مورفولوژی، از عملگرهای پایه از جمله ،  گوریتما

باعث  امر این روند,می به صورت ترکیبی بکار . چون این عملگرهاکنند ای تمیز استفاده می ترکیبهای آن، برای بدست آوردن لبه

سطح شناسایی خطوط را بطور  و باشد بهتر Dilationو  Erosion کیفیت خطوط تولید شده از هر دو عملگر شودمی

                                                       خشند چشمگیری بهبود ب

(9)                                              ( )F B F B B 

(8)                                               ( )F B F B B 

 

 و erosion کنند در حالی که ، شکل تصویر را بزرگ میclosing وDilation بینیم که می الا توجه به نکات باب

openingاپراتورهای شناسایی دن برای پیدا کردن لبه استفاده کرکنند. بنابراین، از این خواص میتوا شکل تصویر را کوچک می

آ مده است  (11کـه در رابطه ) ز روشبرای لبه یابی به روش مورفولوژی در این مقاله ا . اند یلبه مورفولوژی اپراتورهای غیر خط

آیـد . ایـن روش بـرای تصـاویر نویز دار ارائه شده  ی استفاده شده است کـه بـا اسـتفاده از ایـن روش لبه های تصویر بدسـت مـ

 است
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(11                                                  )
( )

( )

M B B M B

M F B B
                                 

 

 
 : اعمال عملیات موروفولوژی و آشکار ساز کنی بر روی تصویراصلی 4شکل                            

 

 

 فیلتر گوسی.3
كننده با  فیلترهای آرامبرای حدف نویز استفاده از فیلتر دوبعدی گوسی است های پایین گذر یکی از مهمترین فیلتر 

 انیشود. همچنین این فیلترها تاثیر چند تری می های تیز تصویر موجب تولید تصاویر آرام یی پیکسلاعمال تغییر در شدت روشنا

 رود گذارند. آرام شدن تصویر بدین معنی است كه بخشی از جزئیات تصویر از بین می های آرام تصویر نمی بر روی پیکسل

)كه در آن تصویر  , )F x y با یک نقاب( , )k x y همانند دیگر فیلترهای حوزه مکانی، گاوسین نیز با (11) شودمی  وكانوال

 [.16و6و5] .شود استفاده از عملگر كانولوشن روی تصویر اعمال می

(11                                           )
2 2

22

1
( , ) exp

22

x y
k x y 

 

)كه درآن  , )k x yبا عملیات كانوالوشن روی تصویر  بیانگر انحراف استاندارد ضرایب فیلتر می باشد فیلتر گوسی است و

 (5)شکلوسبب مات شدن تصویر می گردد.  لبه ها هموار می گردد

 

 
 :  اعمال فیلتر گوسی بر روی تصویر5شکل 
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 فیلتر وینر.4
 

یل هاف یکی از پركاربردترین تبدیالت در بحث شناسایی خطوط به شمار می آید ولی این تبدیل با توجه به اینکه تبد

  از استفاده با خطوط شناسایی درصد كاهش برای عاملی و شودمی دیده تصاویر در كه اختالالتی جمله یک ایراد اساسی دارد .از

به  توانمی آنها مهمترین از جمله كه دارد وجود های مختلفیترفیل نویزها این حذف برای باشد.می نویز وجود است, هاف تبدیل

دارای توزیع گوسی با  فرض بر این است كه تصویر و نویز آماری به تصویر دارد. در این فیلتر نگاه وینر فیلتر كرد. اشاره وینر فیلتر

 شده از تصویر نویزی زده تصویر تقریب و مربعات خطا بین تصویر اصلی متوسط هدف كاهش با وینر فیلتر باشند.متوسط صفر می

 تمام انسان در امکان رویت نویز توسط كهكند. از آنجاییمی عمل تصویر یکسان از مختلف نواحی برای نتیجه در كندوعمل می

از  بیشتر باال روشنایی با نواحی در یا و یکنواخت روشنایی با مناطق در بازسازی  فرآیند باید باشد,نمی یکسان تصویر نواحی

 شناسایی  در كاهش عامل مهمترین كه نویزها از باالیی حجم كه گفت توانمی وینر فیلتر كاربرد گیرد. با صورت  تاریک نواحی

 [.15و11و12و8]( قابل مشاهده است10معادله فیلتر وینر در ) شد خواهد كم است, تصویر در  خطوط

(10                        )ˆ( ) ( )* ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s t g t s t n t g s t n t d 

 

 روش پیشنهادی .5
 

تا  ریورود تصو یعنیاز گام اول  در محیط متلب پیاده سازی شده است.باشد كه یشامل هشت گام م یشنهادیپ تمیالگور

در روش پیشنهادی هدف بر این شود  یخطوط استفاده م ییشناسا یهاف برا لیپردازش و در  گام آخر از تبد شیگام هفت پ

از تبدیل هاف شود, تا حد امکان نویزهای موجود در تصویر با  استفاده با خط شناسایی مرحله وارد تصویر نکهای از قبل كه است

مورفولوژی خطوط موجود  هایشود و سپس در مرحله بعد با استفاده از عملگرحذف می وینر استفاده از بلور كردن تصویر و فیلتر

استفاده از هاف, خطوط  دید در تصویر بهبود پیدا كند؛ سپس در مرحله بعد باموجود از لحاظ   بر اساس نوع تصویر در تصویر

از   به مراتب دقیقتر و بیشتر در روش پیشنهادی از خطوط شناسایی شده شده تولید خروجی تصویر شناسایی شود.  موجود در

 (6)شکل .است شده حالتی است كه از هاف بدون فیلتر ورودی استفاده

 
 اگرام کلی روش پیشنهادی: بلوک دی 6شکل

 

توان تصویر مورد نظر را برای پردازش و شناسایی خطوط وارد برنامه كرد. دقت شود بهترین تصویر در این مرحله می

و در ادامه پردازش از تصویر نوع خاكستری استفاده باشد.برای شناسایی تصویری است كه دارای كمترین نویز  و اختالل در تصویر

یکی از تنزل  كل پردازش هایی كه در این پروژه استفاده می گردد بر روی تصاویر خاكستری تعریف شده است.خواهد شد چون 

این است كه این فیلتر تصویر را در  خصوصیت فیلتر حركتهای اصلی موجود در مسئله ی بازیابی تصویر ، مات بودن تصویر است 

توان گفت كه خروجی فیلتر حركت شبیه به تصویری است كه یدهد یا به عبارت بهتر مجهت زاویه مشخص شده شوک می

كه تعیین كننده شد   Lenدوربین موقع عکس برداری حركت كرده باشد. برای پیاده سازی این فیلتر نیاز به تعیین دو مقدار 

 از عبور با گذر است كهكننده پایین آرام فیلتر گوسین یک فیلتر باشد, استكه تعیین كننده زاویه حركت می  Theta , حركت 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 شود.می تریآرام تصاویر تولید موجب و كنندمی ایجاد تغییرات باال فركانس با هایپیکسل روی بر كم، فركانس با هایپیکسل

 از بخشی كه است معنی بدین تصویر شدن گذارند. آرامنمی تصویر آرام هایپیکسل روی بر چندانی تاثیر فیلتر این همچنین

 نویزها شدت كاهش موجب نویزدار تصویر یک روی بر كننده آرام فیلتر یک اعمال مثال عنوان به. رودمی بین از ویرتص جزئیات

 كنیم. فیلتربا استفاده از خروجی دو گام فیلتر حركت و فیلتر گوسین فیلتر وینر را بر روی تصویر اعمال میدر مرحله بعد خواهد

باشند. می صفر متوسط با گوسی توزیع دارای نویز و تصویر كه است این بر فرض فیلتر این در دارد. تصویر به آماری نگاه وینر

 وینر فیلتر كند.می عمل نویزی تصویر از شده تقریب زده تصویر و اصلی تصویر بین مربعات متوسط كاهش هدف با وینر فیلتر

ردازش شده تا گام فیلتر وینر وارد بخش عملگرهای دارددر این مرحله از پردازش, تصویر پ نویزها حذف در باالیی توانایی

 مجموعه شوند. مورفولوژیشود كه تصویر وارد شده با استفاده از یکی از عملگرهای مورفولوژی پردازش میمورفولوژی می

 ورفولوژیم عملیات یک در. پردازدمی آنها بر اساس اشکال تصاویر پردازش به كه است تصویر  پردازش عملیات از ایگسترده

 هایپیکسل تعداد است خود همسایگان با ورودی تصویر در متناظر پیکسل با مقایسه در خروجی  تصویر در پیکسل هر ارزش

دارد.  پردازش تصویر برای استفاده مورد ساختار عنصر شکل و اندازه به  بستگی تصویر یک در اشیاء از حذف شده یا و شده اضافه

توانیم از هر یک از چهار عملگر استفاده كنیم, كه نحوه استفاده نیز به خصوصیات تصویر ای تصاویر میالبته در این الگوریتم بر

سپس با استفاده از لبه یابی  بستگی دارد و در هر تصویر یکی از عملگرها دارای بهترین خروجی در كل الگوریتم خواهند داشت

شتر یص داده شده باید هر چه بیجعلی وجود داشته باشد یعنی، لبه های تشخدا شوند، و نباید پاسخ های یتمام لبه ها باید پكنی 

  همچنین به لبه هدای اصلی نزدیک باشند به عبارت دیگر عملکرد تشخلص لبه خوب است و احتمال جا گذاشتن لبه كم است

ص دهنده به یشختای كه توسط ن نقطه یی، فاصله بنشتر به لبه های اصلی نزدیک باشند یعیدا شده باید هر چه بیلبه های پ

فقط باید یک نقطه را برای هر نقطه لبه واقعی  لبه ص دهندهیتشخ باشد لمت دار شد و مركز واقعی، باید حداقالعنوان لبه ع

باشد معنای این است كه جایی كه فقط یک نقطه لبه وجود  لبرگرداند یعنی، تعداد ماكزیمم های محلی لبه واقعی، باید حداق

 (7)شکل لبه را شناسایی كند لکسیص دهنده نباید چندین پیشخدارد، ت
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ها و روش كنی تصویر ورودی برای شناسایی شدن خطوط در مرحله آخر در این مرحله پس از اعمال شدن پیش پردازش

باشد.خروجی تبدیل هاف كند, این قسمت میشود. در حقیقت قسمتی كه خطوط را شناسایی میمیوارد تبدیل الگوریتم هاف 

باشد. با توجه به ایراداتی كه روش هاف معمولی در شناسایی خطوط در تصویر دارد, هدف این خطوط شناسایی شده در تصویر می

باشد. پس بر همین اساس در سایی شده در تصویر میمقاله حذف ایرادات و نیزافزایش تعداد خطوط و بهبود دقت خطوط شنا

ل خاصی وباشد و فرمبحث مقایسه,با توجه به اینکه معیار مقایسه تعداد و دقت خطوط صحیح شناسایی شده در هر دو تصویر  می

 .اندها به صورت سابج كتیو مورد بررسی قرار گرفتهبرای اینکار موجود نمی باشد مقایسه

سه نتیجه حاصله برای هر دو روش یعنی روش هاف معمولی و هاف بهبود یافته از محیط نرم افزار متلب برای اجرا و مقای

های یکسان در اندازه و کیفیت یکسان با پسوند یکسان استفاده شده است و تا حد کامل استفاده شده و برای هر مقایسه از عکس

 تا خطایی در نتیجه گیری وجود نداشته باشد.شرایط مقایسه را برای هر دو روش یکسان در نظر گرفتیم 

 
 نتیجه گیری  .8

روش پیشنهادی یعنی بهبود تبدیل هاف با استفاده از فیلتر وینر و عملگرهای موروفولوژی بهبد قابل توجهی در نتایج 

ایی خطوط مورد و به عنوان یک روش جدید می تواند در پردازش های مرتبط با موضوع یعنی شناس حاصله بوجود آورده است

 استفاده قرار گیرد.
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