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RESUMO 

Neste trabalho é descrito um software denominado Scanc implementado no 

ambiente Windows, para a identificação de formas circulares em imagens digitais do 

tipo BMP. Dois métodos foram implementados para esse fim: a Transformada de 

Hough e Template Matching. 

Incluídos neste software encontram-se recursos para detecção de bordas e 

binarização da imagem, entre outros. 

O software tem aplicação nas mais diversas áreas, que requeiram a 

identificação de formas circulares. 

Palavras-chave: Detecção de formas circulares; Transformada de Hough 
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ABSTRACT 

The present work describes a software named Scanc, developed for circular 

pattern identification in digital bitmap images (BMP). 

Scanc was developed for Microsoft Windows environment and it takes 

advantage of two methods: Hough Transform and Template Matching. 

Image tools such as border detection and binarization are also available 

among other resources. 

The software finds severa! applications wherever circular forms identification 

is requered. 

Key words: circular forms identification; Hough Transforms. 
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l - Introdução 

A Transfonnada de Hough é um método largamente empregado na 

identificação de formas que podem, ou não, ser descritas através de parãmetros, em 

imagens digitais. Sua grande vantagem é a robustez na presença de ruído e a precisão 

na identificação das fonnas. 

Durante um certo tempo, a implementação da Transfonnada de Hough ficou 

restrita aos sistemas de médio e grande porte devido à grande quantidade de memória 

requerida e ao longo tempo de processamento necessário. Estas restrições 

dificultavam a disseminação do processamento de imagens para reconhecimento de 

formas através da Transformada de Hough, pois o custo elevado de um sistema de 

médio e grande porte inviabiliza a utilização deste procedimento para usuários de 

menor poder aquisitivo. 

Este trabalho investiga um sistema de reconhecimento de padrões, através do 

processamento de imagens, de baixo custo, para que possa ser aproveitado num maior 

número de atividades nas mais diversas áreas. 

A implementação dessa técnica em microcomputadores pessoais do tipo PC só 

foi possível com o grande avanço tecnológico recente, que introduziu maior 

velocidade e mais memória disporuvel nessa arquitetura, e também com o advento do 

ambiente Windows, devido à possibilidade de manipulação da memória de fonna 

contínua e ao fácil acesso à memória estendida que a programação nesse ambiente 

proporciona. A vantagem do uso do microcomputador pessoal do tipo PC é a sua 

popularidade e baixo custo, tornando os programas que são desenvolvidos para este 

tipo de computador acessíveis a um número maior de usuários. 

·scanc, o software descrito neste trabalho, foi desenvolvido no ambiente 

Windows para identificar formas circulares numa imagem digital. A Transformada de 

Hough é um dos métodos que foi implementado no Scanc, para esse fim. Além desse, 

foi implementado a técnica de Templale Matching, técnica empregada, em geral, em 

processos industriais para reconhecimento de formas. 

• Scanc é um nome fantasia usado para identificar o programa desenvolvido neste trabalho 
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O objetivo pnmetro deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta para 

estudo e análise das imagens utilizadas nos grupos de Visão Computacional e 

Processamento de Imagens Médicas do Departamento de Engenharia Elétrica, onde a 

Transformada de Hough tem sido muito utilizada. 

O segundo objetivo foi avaliar a viabilidade da implementação desse método 

num computador pessoal do tipo PC, e a possibilidade de utilizá-lo futuramente em 

aplicações em tempo real. 

O presente trabalho está dividido em 6(seis) capítulos: 

• No Capítulo 2 são descritas as técnicas descritas na literatura para implementação 

da Transformada de Hough 

• O Capítulo 3 justifica a necessidade de se utilizar o ambiente Windows para realizar 

a detecção de formas. 

• No Capítulo 4 são descritas as técnicas escolhidas para realizar o pré

processamento da imagem, bem como a forma como foram implementadas. 

• No Capítulo 5 é descrita a forma como foram implementados a Transformada de 

Hough e a técnica do Template Matching 

• No Capítulo 6 são descritos os filtros utilizados para permitir a separação das 

formas circulares mais prováveis na imagem a partir da informação fornecida pela 

Transformada de Hough ou pela técnica do Template Matching. 

• No Capítulo 7 são mostrados e analisados os resultados do trabalho. 
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2 - Métodos para Identificação de Formas 

2.1- Introdução 

A necessidade de se obter processos automáticos para se inspecionar objetos 

como foi feito em 17HORAUD & SOSSA ( 1995) e em 26LEUNG & HUANG ( 1991 ), 

condições do tempo como em 31 PEKTNPAUGH & HOLYER (1994), ou mesmo 

partes do corpo humano como fizeram 3~IXON & HAMES (1993), 11GATH & 

HOORY (1995), e 33PHILIP et alii (1994), contribuiu para o desenvolvimento de 

técnicas computacionalmente viáveis para este fim. 

Inspecionar visualmente uma linha de produção é um procedimento 

largamente utilizado na manufatura de objetos como foi comentado em 36SUN & 

TSAI ( 1992). Inspeções realizadas através da visão humana, estão sujeitas a falhas, 

pois, como argumentaram 1°FOSTER et ali i ( 1990), num processo industrial as 

tolerâncias tendem a ser bem pequenas e a razão de produção a ser alta . 

Para resolver esse problema busca-se o desenvolvimento de técnicas 

computacionais que automatizem o processo de inspeção visual. Com vistas à 

simplificação, eficiência e rninirnização de custos, estes processos tendem a ser 

altamente dedicados à inspeção desejada [44BATCHELOR et alii (1985)]. 

Quanto maior a complexidade da forma que se precisa inspecionar através de 

processos automáticos, mais dimensões serão necessárias para representá-la, 

aumentando a quantidade de processamento, como descreve 02BALLARD ( 1981 ), 

necessitando assim de mais tempo e memória, como prova 19HSU & HUANG ( 1990). 

Se o objetivo for detectar retas, a fim de inspecionar objetos retangulares, ou 

triangulares, deve-se identificar pontos, pois dois deles definem uma reta. Um ponto 

pode ser definido por apenas dois parâmetros da imagem (x,y), porém circunferências 

os são pelo seu ponto central (x,y) e seu valor de raio, ou seja, são necessários três 

parâmetros de imagem para definir uma circunferência. Para uma elipse precisaríamos 

de cinco parâmetros de imagem: seu ponto central (x,y), seu raio menor, seu raio 

maior e sua inclinação em relação aos eixos da imagem como está descrito em 41 YIP 

et ali i ( 1992). 
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Formas não geométricas também podem ser inspecionadas. 28MERLIN & 

F ARBER ( 1975) propuseram um método para detectar toda e qualquer curva, 

apresentando a vantagem de poder ser implementado aproveitando características de 

paralelismo. Esse método não necessita de que os pontos de borda sejam conectados, 

e a direção do gradiente não é usada. Dessa maneira, o método possui grande 

robustez a ruídos. Porém, segundo 38W AT AN ABE et ali i ( 1991 ), esse método pode 

detectar apenas padrões de translações paralelas, e métodos auxiliares são necessários 

para detectar padrões rotacionados e mudanças de escala. Uma forma de se fazer isto 

é repetir o método 28MERLIN & F ARBER (1975) para diferentes rotações da forma. 

Segundo 07COST ABILE & PIERONI (1986) formas não geométricas também 

podem ser tratadas como uma combinação de formas geométricas e podem ser 

processadas separadamente, e 02BALLARD ( 1981) estendeu o método de 

28MERLIN & FARBER (1975) de maneira a usar a informação do gradiente, 

generalizando assim o método de Hough a fim de detectar formas arbitrárias. 

2.2 - A Transformada de Hough 

Foi através de uma patente que 18HOUGH ( 1962) propôs um método para 

detecção de padrões complexos, mais precisamente para estudar o comportamento de 

partículas sub-atômicas através do rastro deixado quando estas passavam através de 

um campo visual. 

A Transformada de Hough (HT) , é um método de parametrização onde cada 

ponto da imagem deve ser representado por uma reta ou por uma senóide, num 

espaço de parâmetros. 

Uma explanação mais detalhada sobre a Transformada de Hough para retas 

está contida no Apêndice 9. 

A Transformada de Hough também pode ser usada para detectar formas 

circulares. Da mesma forma que na detecção de retas, é possível utilizar um espaço 

parametrizado para indexar os 3(três) parâmetros que definem um círculo: as 
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coordenadas a e b do centro do círculo e o raio. Com esses três parâmetros ficam 

definidas as posições dos pontos que pertencem ao círculo. 

b 

--+---......______--~ 
a 

}{ 

Fig. 2.1 - Forma circular contida numa imagem. 

Para se detectar, por exemplo, a presença de uma forma circular de raio r 

numa imagem como a da figura 2. 1, pode-se usar os N pontos de borda da forma 

como centros (xi,Yi) de círculos de raio r, sendo i= 1, 2, 3, ... , N (onde N é o número 

de pontos de borda que pertencem à forma circular na imagem). Estes círculos são 

traçados no espaço de parâmetros e se a forma na imagem for circular, eles 

interceptarão o centro (a,b) da forma circular da imagem como ilustrado na figura 2.2. 

Geralmente o valor exato do raio não é conhecido, e se estabelece então um 

intervalo de busca para esse parâmetro. Quanto maior esse intervalo, mais valores de 

raio serão pesquisados. Porém este procedimento provoca um grande aumento do 

número de valores que precisariam ser calculados e acumulados e também aumenta o 

tempo de busca. O que se faz então para obter maior eficiência, é escolher o menor 

intervalo possível para que o processo de detecção se concretize num tempo mínimo, 

ocupando o menor espaço possível em memória. Por isso, é interessante conhecer 

com antecedência a faixa de valores possíveis para o raio. 
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--+------1x 
Fig. 2.2- Os círculos paramétricos interceptam-se no centro da fonua circular da imagem. 

Quando se faz a variação do valor do raio, o espaço de parâmetros deixa de 

ser planar e passa a ser espacial. Cada valor de raio será pesquisado num dos planos 

paramétricas. Desta forma, ao incrementarmos o valor do raio estaremos formando, 

para cada ponto de borda da imagem, um cone no espaço de parâmetros como 

ilustrado na figura 2.3. O ponto de cruzamento de um maior número destes cones nos 

mostrará o centro de uma provável forma circular na imagem. 

2.3- Método do Template Matching 

Template Matching é um método de segmentação baseado apenas na 

comparação entre níveis de cinza para realizar o reconhecimento de formas, e utiliza 

uma sub-imagem, conhecida como template, contendo a forma a ser pesquisada. 

O processo de reconhecimento consiste em deslocar o template sobre toda a 

imagem buscando similaridades entre o template e a imagem, sendo o objeto 

identificado quando um predeterrnínado grau de casamento é alcançado 

(
54SCHALKOFF ( 1989)]. 
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Fig. 2.3 - Cmzamento entre cones no espaço de parâmetros que determinam a existência de uma 

fonna circular na imagem. 
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A forma procurada pode estar contida em qualquer posição na imagem. Para 

encontrá-la então, é preciso que o template seja sobreposto em todas as posições 

possívei&, na imagem. A figura 2.4a ilustra o exemplo de um template contendo uma 

fom1a circular que ao ser convoluído com a imagem, proporciona a detecção dessa 

forma presente na imagem ilustrada na figura 2.4b. 

2.4 - Métodos para detectar formas circulares 

A fim de desenvolver o método de Hough para detectar padrões comuns 
09DUDA & HART (1972) estabeleceram um erro aceitável para 8 e p (veja apêndice 

9) num plano 8-p colocado sobre em uma grade acumuladora quadrangular. Esta 

quantização pode ser confinada à região Os8<1t, -~psR.. Desta forma, pontos fora 

desta região correspondem a linhas no plano da imagem que não atravessam o campo 

visual. 

A região de quantização é tratada como um campo bidimensional de 

acumuladores. Para cada ponto (xi,Yi) no plano da imagem, a curva correspondente no 
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plano paramétrica irá incrementar a contagem de cada célula da grade contida ao 

longo da curva. Outrossim, uma dada célula do acumulador bidimensional grava o 

número total de curvas passando através dela. 

imagem 

template 

o 
a) 

b) 

Fig. 2.4 -a) O template contendo a forma procurada que deve ser convoluído com a imagem; b) 

imagem contendo entre outras. a forma circular procurada. 

Depois que todos os pontos tiverem sido considerados, o campo é 

inspecionado a fim de se encontrar células com altas contagens, obtendo picos no 

acumulador, qualificando assim retas ou círculos no plano da imagem. 

Segundo 23KIMME et alii. (1975), o algoritmo de 09DUDA & HART aborda 

o método para encontrar formas circulares numa imagem. Nesse método, o raio é 

limitado pelo uso de apenas valores discretos, restringindo assim a faixa e os passos 

de quantização da forma circular contida na imagem digitalizada. Um exemplo da 

atuação da grade acumuladora está ilustrado na figura 2.5. 

Podemos visualizar o campo acumulador como planos formados por grades 

acumuladoras, sendo um plano para cada valor de raio. Círculos de raio r são 

traçados numa grade sendo os seus centros os pontos de borda da imagem. A cada 

intersecção destes círculos incrementa-se de !(um) o valor acumulado da célula 

correspondente na grade acumuladora. As células incrementadas um maior número de 
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vezes corresponderão a picos no acumulador nas posições mais prováveis para os 

centros das formas circulares na imagem . 

/-- ~ / 
,-

""" I / 
/ \7'"' \ 

(x4,y4y 
I/ \ (xi ,;1)'\ 1 

\ /..-1 -...... ~(a,b) 1 ) 

~\ / '\ / (x2,y2) 

~ 
.......... \ ./ I \ (x3,y3) 

I -.......... / 
/ 

"' -.......... / 
/ 

Fig. 2.5 - Grade acwnuJadora quadrangular onde wn grande número de círculos passa pela célula 

correspondente ao centro da fomta circular da imagem. 

Na detecção de círculos expressa por 09DUDA & HART (1972), se um 

círculo é parametrizado pelas coordenadas do centro e o raio (a,b,r), então estas 

coordenadas indicam a posição dos pontos de borda (x,y), através da equação 2.1 . 

(x - a)l + (y - b)2 = ,.2 (2.1) 

Esta equação também indica que um dado ponto de borda (xi,Yi) deve estar 

incluído em algum círculo cujos parâmetros estão contidos na superfície de um certo 

cone circular no espaço de parâmetros (a,b,r). Se no cone houver vários pontos de 

borda interceptando-se no mesmo ponto, então todos os pontos de borda da imagem 

que contribuem para este ponto estarão no círculo definido por esses três parâmetros. 

A figura 2.6 ilustra a atuação dos vários planos formados por grades acumuladoras. 
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Fig. 2.6 -Planos constituídos de grades actunuladoras quadrangulares onde um grande número de 

círculos passa na célula correspondente ao centro da forma circular da imagem. 

08DAVIES (1992) fez um estudo dos p1cos obtidos no acumulador da 

Transformada de Hough. Para fazer o estudo, ele usou um acumulador para detecção 

de círculos e concluiu que a complexidade do acumulador depende da qualidade da 

imagem que está sendo verificada. Além disso, a acuidade com a qual o objeto pode 

ser localizado depende fundamentalmente da forma do pico. 
23KIMME et alii (1975) descrevem um método para detectar formas circulares 

através da direção do gradiente de cada ponto de borda da imagem. Quando as 

direções do gradiente destes pontos apontam para uma mesma célula acumuladora, 

esta célula é então incrementada. A posição do centro é escolhida passando-se um 

threshold proporcional ao raio, de forma que a razão entre o valor do threshold e do 

raio seja sempre constante. O uso da direção do gradiente, segundo eles, é justificado 

pela sensível diminuição do tempo de processamento . 

Esta idéia também é usada por 43YUEN et ali i ( 1990) para detectar o centro 

de uma possível forma circular na imagem. O centro do círculo paramétrico deve estar 

contido na linha que passa através do ponto de borda e ao longo da direção do 

gradiente. Como resultado, em vez de incrementar todo o cone circular, apenas 
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segmentos do cone precisam ser incrementados. Este procedimento foi denominado 

de Transformada de Hough Padrão (SHT). 

O acumulador deve ser incrementado em 3D (a,b,r), que pode ser 

eficientemente indexado usando as direções do gradiente que irão definir o centro 

(a,b) e a equação do círculo a fim de se calcular o parâmetro r. Uma escolha natural é 

ter cada célula da grade acumuladora representada por um ponto no espaço de 

parâmetros. Desta forma, para procurar por uma forma circular numa imagem de 

dimensão N2
, cujo raio é menor ou igual a N, é necessário um acumulador 3D de 

tamanho N3
. 

Uma complementação a se fazer a respeito do uso da direção do gradiente é 

que, se por um lado pennite uma redução de memória requerida, por outro, se a 

imagem for muito midosa ou complexa, este método tende a ser ineficaz, detectando 

falsas formas circulares . 
20ILLINGWORTH & KITTLER (1988) fizeram um levantamento sobre a 

Transformada de Hough e concluíram que esse método possui grande capacidade de 

detecção de formas, mesmo sob condições de mído, porém a necessidade de mais 

memória e tempo de processamento cresce com o aumento da dimensionalidade do 

acumulador. 

Na tentativa de resolver o problema da dimensionalidade do acumulador 
05CASASENT & KRISHNAPURAM ( 1987) assumiram que um objeto curvo pode 

ser considerado como uma composição de pequenos segmentos de retas tangenciais à 

borda desse objeto. Cada um desses segmentos corresponde a um ponto (p,S) no 

espaço paramétrica. Deste modo, irá existir um grande número de pequenos 

segmentos de retas e estes irão gerar pequenos picos no espaço paramétrica. 

Picos menores ainda, geralmente de altura igual a dois, irão ser gerados. Esses 

picos são provenientes de retas que possuem apenas dois pontos na imagem. Essas 

retas geralmente não são tangenciais à curva e portanto, não devem contribuir para a 

detecção da curva na imagem e deverão ser retirados através de um thresho/d. 

Depois de retirados os picos muito pequenos, os pontos (p,S) incrementados 

maior número de vezes, irão cada um caracterizar a coordenada polar de um ponto na 
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1magem. Assim, através de uma Transformada mversa de Hough, será possível 

detectar a curva procurada. 

Este método pode ser usado para detectar qualquer objetos curvos na 

imagem, tais como: objetos circulares, elípticos e parabólicos, mesmo que estejam 

parcialmente ocultos ou seccionados. 

Uma grande vantagem deste método é a redução da quantidade de memória 

requerida, já que trata objetos curvos (que na HT convencional requerem um 

acumulador multi-dimensional) como segmentos de retas, que requerem 

acumuladores bidimensionais. Porém este método possui um grande inconveniente na 

escolha do threshold. Para urna seleção razoável é necessário conhecer a resolução da 

entrada e a do espaço paramétrica. Em imagens muito complexas, este método deverá 

falhar, pois os picos referentes à imagem real, por serem pequenos, tendem a ter a 

mesma amplitude dos picos referentes às retas que não são tangenciais à curva, sendo 

assim impossível separá-los utilizando um threshold. 
15HANAHARA & HIY ANE (1990), baseados na analogia da Transformada 

de Hough com o Princípio de Huygens's, apresentaram um algoritmo de detecção de 

formas circulares que resolve numericamente uma equação de onda bidimensional 

usando apenas operações com bases adjacentes, que são, Laplaciano, adição de 

imagem e multiplicação de constantes com o conteúdo da imagem. Pelo fato de não 

usar extração de borda, o algoritmo detecta formas circulares em imagens de baixo 

contraste. 

Este método usa o Princípio de Huygens's, - uma regra matemática para 

descrever o comportamento da luz - este princípio estabelece que a superposição de 

todas as ondas esféricas elementares com mesmo raio, emitidos a partir de posições 

puntiformes numa frente de onda, formam um estado de onda futuro. 

A Transformada de Hough é muito sensível à complexidade da imagem e deve 

falhar nas imagens de baixo contraste. O problema não é propriamente da 

transformada de Hough, porém da extração da borda (usada para simplificar a 

imagem e diminuir a quantidade de processamento), e mais especificamente da 

escolha do threshold 
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O conceito básico deste método vem das ondas na água, com a altura das 

ondas correspondendo à escala de cinza. Distúrbios simultâneos na circunferência de 

um círculo irão se propagar na direção do centro, onde formarão um pico. Desta 

maneira, simulando-se a propagação de onda, identificam-se picos que podem ser 

usados para detectar formas circulares. 

Algoritmos que se valem da Transformada de Hough e do Princípio de 

Huygens's desenham ambos círculos ou esferas com o mesmo raio e usam o princípio 

da superposição. Na Transformada de Hough, o princípio da superposição aparece 

durante o armazenamento, e no Princípio de Huygens's esta propriedade é inerente à 

equação da onda. 

A desvantagem desse método é o fato de possuir um custo computacional 

maior do que o método baseado na Transformada de Hough. Enquanto neste último a 

quantidade de processamento é proporcional a R 2Noorda, no método proposto por 

15HANAHARA & HIY ANE ( 1990) esta proporcionalidade fica em RN2 sendo R o 

número de raios pesquisados, N uma das dimensões de uma imagem NxN e Noorda o 

número de pontos de borda da imagem. 

Um dos problemas do SHT de 43YUEN et ali i ( 1990) é a grande quantidade 

de dados a serem armazenados se o intervalo de valores para o raio for muito grande. 

12GERIG e KLEIN ( 1986) então reordenaram o cálculo da HT para refazer o 

acumulador 3D, de dimensão N3
, com três acumuladores 2D, ordenados em tamanho 

N2
. Este método é chamado de Transformada de Hough de Gerig (GHT). Ao 

contrário do SHT, onde a determinação do pico é feita usando todos os parâmetros, a 

Transformada de Hough de Gerig realiza a HT em estágios. 

Uma deficiência do método de 12GERIG e KLEIN (1986) é que devido ao 

fato dos picos serem gravados em posições espaciais bidimensionais, os valores serão 

reescritos se dois círculos paramétricas interceptarem uma posição comum. Por essa 

razão, numa implementação simples não é possível acumular todos os detalhes de 

círculos concêntricos. 

A eficiência desse método pode aumentar se neste for incorporado a direção 

do gradiente, ao invés de se acumular todo o círculo paramétrica. Esta modificação 

da Transfomada de Hough de Gerig é denominado de Transformada de Hough de 
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Gerig com Gradiente (GHTG). Se a direção do gradiente for usada, então apenas a 

linha do cone que recai sobre a direção do gradiente de um ponto de borda será 

incrementada. 

Se a direção do gradiente dos pontos de borda é disponível, uma outra forma 

de reduzir o armazenamento e demanda computacional na procura pela forma circular 

é decompor o problema em dois estágios como mencionado em 201LLINGWORTH & 

KITTLER ( 1988). O método consiste num acumulador 2D para encontrar o centro da 

forma circular, seguido de um HT de 1D para determinar o raio. Este método é por 

eles chamado de Transformada de Hough 2-1 (21HT). O centro da forma circular 

deve estar ao longo da posição do gradiente de cada ponto de borda. Então o ponto 

de interseção comum desses gradientes identificam seu centro. 

O primeiro estágio é usado para acumular os valores de HT indexando com os 

valores do centro (a,b) num espaço 2D e o segundo estágio usa os parâmetros do 

centro do primeiro estágio e pela equação do círculo, constrói e analisa um 

histograma de possíveis valores do raio. 

Um histograma do raio é feito para cada candidato a centro do círculo, e picos 

no histograma do raio indicam evidência de círculos. O processo é ilustrado nas 

figuras 2.7 e 2.8. 

Um grande problema do método 21HT é o fato do acumulador 2D usado 

para encontrar o centro ser mais dificil de se analisar que o acumulador 3D, o qual 

vem a ser uma projeção completa daquele espaço. Em adição, um falso pico ou 

inacuidade na estimativa do parâmetro no primeiro estágio irá afetar a performance do 

segundo estágio. 

27LI et ali i ( 1986) sugeriram um método denominado de Transformada Hough 

Rápida (FHT) que usa uma estrutura multi-dimensional para simultaneamente 

acumular e detectar picos, necessitando de menos memória que o SHT para seu 

armazenamento. 

O parâmetro original de volume é considerado como um hipercubo simples, se 

o número de pontos da imagem que incrementa os parâmetros de um certo hipercubo 

for maior do que um valor limite. Então assume-se que no espaço de parâmetros 
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correspondente existe um pico, e o volume do hipercubo é investigado com maior 

detalhe pela decomposição do hipercubo em sub-hipercubos. 

a 

b 

Fig. 2.7- O centro é localizado através de um espaço acumulador bidimensional. 

r d' d" ~ 
rato 

Fig. 2.8 -O valor do raio é encontrado através de um histograma obtido a partir da medida entre os 

pontos de borda da imagem e o valor do centro. 
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Este é um processo interativo de acumulação, análise e divisão contínua até 

um limite de resolução dos parâmetros, ou o hipercubo falha e seus incrementos ficam 

abaixo do limite que define um pico. 

Uma modificação apropriada para o método de 27LI et ali i ( 1986) denominada 

de Transformada de Hough Rápida Modificada (MFHT) utiliza a direção do gradiente 

de cada ponto da imagem. 
21 ILLINGWORTH & KITTLER (1987) introduziram a Transformada de 

Hough Adaptativa (AHT). A implementação do AHT usa um pequeno acumulador 

ordenado (9x9x9). Realiza uma análise grosseira de cada parâmetro assim como no 

FHT de 27LI et alii (1986), e interativamente focaliza os parâmetros das regiões de 

maiores densidades do acumulador. A escolha da resolução de cada parâmetro para a 

próxima interação é independente entre si, e é feita de maneira dinâmica e depende da 

distribuição do número de incrementos no acumulador. 

Isto supera o principal problema associado com a parametrização polinomial 

da elipse, que é o de grande armazenamento de dados devido às grandes larguras de 

faixa dos parâmetros. 

Por outro lado, problemas com o AHT incluem sua complexa implementação. 

Além disso assim como no método de 27LI et ali i ( 1986) células incrementadas pelas 

regiões de maiores densidades de pontos de borda tendem a ser mais incrementadas 

gerando assim falsos picos no acumulador. Deste modo o método tende a falhar 

quando a imagem a ser analisada for complexa. 

Também com o objetivo de diminuir a dimensão do acumulador e aumentar a 

velocidade de processamento, 06CHAN & SIU (1991) apresentaram um método que 

usa apenas um par de acumuladores bidimensionais ordenados. Este método é capaz 

de discriminar múltiplas (incluindo concêntricas) formas circulares em imagens 

complexas. 

As duas dimensões do primeiro acumulador representam as coordenadas a e b 

dos centros das formas circulares e as do segundo acumulador representam a 

coordenada a do centro e o raio. Cada ponto de borda irá ter uma reta 

correspondente neste último espaço acumulador obtida a partir da equação 2. 1. A 
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intersecção entre estas retas determinará o valor do raio para um determinado valor 

do parâmetro a. 

A figura 2.9 mostra que a capacidade de encontrar formas circulares 

concêntricas através deste método é mantida, enquanto que os acumuladores 

utilizados são bidimensionais reduzindo a necessidade de memória. 

y 
b) 

b X 
X a X 

r' 

r" 

a X 

Fig. 2.9- a) Imagem contendo formas circulares concêntricas; b) espaço acumulador dos parâmetros 

a e b; c) espaço acumulador dos parâmetros a e r. 

Por se tratar de um método de particionamento do acumulador este método 

apresenta os mesmos problemas relatados para o método 21HT. 
43YUEN et ali i ( 1990) compararam vários métodos de detecção de formas 

circulares. Os métodos considerados são: a Transformada de Hough Padrão (SHT), a 

Transformada de Hough Rápida Modificada (MFHT) de 27LI et ali i ( 1986), o método 

que executa Hough em dois estágios (21HT) mencionado em 2 1ILLINGWORTH & 

KITTLER (1987), o método que utiliza apenas acumuladores bidimensionais (GHT), 

e por fim, aquele que além disso utiliza a direção do gradiente (GHTG) descritos por 
12GERIG & KLEIN (1986). 

A fim de comparar os vários métodos 43YUEN et alii ( 1990) usaram uma 

imagem contendo muitas formas circulares de diversos raios. Porém a imagem usada 

praticamente não possuía ruído. 
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O gráfico da razão entre o número de formas circulares detectadas e o 

número de fonnas circulares presentes na imagem em função dos métodos utilizados 

está ilustrado na figura 2.1 O. 

2 / ~ 
1,0 

-
ü 
$ r- -

~ 
~ 0,5 

r-
<2 

-
·~ .. 

'\. 
I I I I I ! 

SHT GHT GHTG 21HT MFHT meto do 

Fig. 2.10 - Gráfico de desempenho de cada método em relação ao número de formas circulares 

detectadas. 

O resultado em termos de tempo de processamento e quantidade de 

armazenamento necessário do estudo comparativo está no gráfico ilustrado na figura 

2.11, obtido a partir do processamento de uma imagem num computador ~Vax-2. 

Pode-se perceber por este gráfico que o SHT requer muito espaço para 

armazenamento de dados enquanto o GHT necessita de um longo tempo de 

processamento. Tanto o 21HT quanto o GHTG conseguem ter um bom compromisso 

entre o annazenamento e o tempo computacional. A performance do MFHT depende 

da complexidade espacial da imagem que está sendo analisada. A comparação entre o 

GHT e o GHTG ilustra a vantagem computacional do uso da direção do gradiente 

quando a imagem é isenta de ruído. 

Nessas condições o GHTG aparece como o melhor método, po1s requer 

pequeno armazenamento, é rápido, preciso e tem boa relação entre as formas 

detectadas e as totais, na imagem. Seu problema é sua incapacidade de detectar 

círculos concêntricos. 
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O SHT requer enonne annazenamento. O 21 HT é razoavelmente bom e 

requer pequeno annazenamento, mas tem problemas na detecção de fonnas circulares 

pequenas. A Transformada de Hough de Gerig é considerada ineficiente pela falta do 

uso da direção do gradiente e o MFHT é comparativamente grande e depende dos 

detalhes da estrutura da imagem. 

'@) .., ... 
:i 

\.../ 

~ 
"1:3 1000 • MFHT ... 
o 

I GHT .e o 800-:.a . .., 
t:l 600 o 

~ .., 
400 .. 
200 21HT 

• • SHT • GHTG 

2 3 4 5 armaz.(MB) 

Fig. 2.11 - Gráfico comparativo do tempo gasto para armazenamento dos diversos métodos. 

2. 5 - Métodos para detectar fonnas circulares como caso particular das elípticas 

Formas circulares também podem ser vistas como caso particular de fonnas 

elípticas. Desta fonna pode-se usar métodos de detecção de formas elípticas, e 

estabelecer a condição onde os dois focos da elipse coincidem. 
37TSUJI & MA TSUMOTO ( 1978) apresentaram uma Transformada de 

Hough para elipse com cinco parâmetros. A técnica através da qual os focos são 

encontrados é baseada numa propriedade geométrica da elipse. Se um par de pontos 

do contorno possui tangentes iguais, ou quase iguais, então o ponto eqüidistante 

destes dois pontos será o centro da elipse. Um acumulador bidimensional de pontos 

médios de cada par de pontos extraídos é então construído. Picos neste histograma 

definem os centros dos candidatos a elipses na imagem. A posição dos pontos que 
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contribuem para a extração do centro é então identificada e o método dos mínimos 

quadrados é aplicado para obtenção dos parâmetros restantes. 

Para identificar a existência de elipses concêntricas, um teste geométrico é 

aplicado. A técnica dos minimos quadrados é aplicada separadamente para cada elipse 

concêntrica, se ela existir. Porém esta técnica de encontrar centros de elipses tem 

sérias limitações. Se devido a ocultações de parte das elipses, insuficientes pares de 

pontos com tangentes iguais restarem no contorno dessas elipses, esta técnica irá 

recorrer em erro. Retas na imagem devem ser localizadas e removidas antes das 

elipses serem procuradas. Elas podem gerar falsos picos durante o processo de busca 

do centro. 
42YUEN et alii ( 1989) implementaram uma técnica que pode tolerar maiores 

níveis de ocultação de uma elipse, que pode ser estendida para um círculo, caso 

particular da elipse. 

O procedimento para encontrar o centro da elipse se faz a partir da escolha de 

dois pontos P e Q, como ilustrado na figura 2.12, com tangentes não paralelas que se 

interceptam num ponto T, sendo M o ponto médio entre P e Q. Então o centro da 

elipse está contido na reta paramétrica definida por T eM. O centro de uma elipse, ou 

mesmo de um círculo é encontrado quando, na implementação de um acumulador, for 

detectado um pico no espaço de Hough. A Transformada de Hough Adaptativa 

(AHT) de 21ILLINGWORTH & KITTLER (1987) é usada para extrair os três 

parâmetros remanescentes. Desta forma este método traz consigo os problemas do 

AHT. 

41 YIP et ali i ( 1992) apresentaram uma técnica para introdução de eficiência e 

redução no tamanho da memória do acumulador. Baseado nessa técnica, apenas um 

campo bidimensional é necessário para detecção de formas circulares e elípticas. As 

posições dos quatro pontos da elipse que determinam seus eixos, são calculados e 

acumuladas num campo bidimensional, através de 5( cinco) propriedades geométricas 

das elipses 

Posições de máximo no acumulador bidimensional irão indicar a posição 

desses pontos para o círculo ou elipse correspondente. O método mais comum é 

determinar um threshold global. As células acumuladas com contagens superiores ao 
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threshold indicam a provável existência de um desses pontos. Desta forma, vários 

conjuntos de quatro picos relativos no acumulador que satisfaçam essas condições 

irão indicar a posição de uma forma circular ou elíptica. 

Fig. 2.12 -Geometria b.1sica para encontrar o centro da elipse através de tangentes não paralelas. 

Pode-se aumentar a robustez do algoritmo usando-se apenas três pontos da 

elipse que determinam seus eixos ao invés dos quatro, porém isto aumenta bastante o 

tempo de processamento, busca e comparação de resultados de diferentes 

combinações das posições dos vértices. 

Outra maneira de encontrar formas elípticas e circulares a partir de suas 

propriedades geométricas é descrita por 16HO & CHEN ( 1995). O método por eles 

proposto localiza tais formas em duas fases: na primeira, apenas o centro da forma é 

procurado e seus pontos característicos são classificados em diferentes sub-imagens; 

enquanto que na segunda fase, cada sub-imagem é analisada em relação à simetria 

geométrica dos objetos detectados. 

Como neste método a direção do gradiente não é usada, a acuidade não é 

perdida. Desta forma, este método é mais rápido (pelo fato de usar apenas 

Transformada de Hough para retas) e mais preciso que os demais algoritmos de 

detecção de formas circulares e elípticas baseadas na Transformada de Hough. Porém, 

através de implementações práticas eles observaram que se a forma elíptica na 

imagem tiver 25% ou mais de sua borda apagada, o algoritmo perderá a capacidade 

de montar os paralelogramos perdendo sua capacidade de detecção. 
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Os modos de detecção de formas elípticas tradicionais assumem que os 

contornos a serem detectados são conectados. Portanto eles têm a desvantagem de 

não poderem detectar elipses cujo contorno é consideravelmente particionado em 

razão da presença de ruído e sobreposição. 

Para lidar com este problema, 38W AT ANABE et ali i ( 1991) apresentaram um 

método baseado em 28MERLIN & F ARBER ( 1975), que pode lidar com imagens 

onde existe um certo número de formas elípticas onde a conectividade do contorno é 

ausente devido ao ruído e parte do contorno é perdida devido a sobreposições. Este 

método não depende muito das propriedades geométricas da elipse e a detecção é 

feita utilizando-se imagens multi-resolucionais e o método dos mínimos quadrados. 

Porém, resultados experimentais mostraram que a precisão da detecção começa a 

baixar se 20% dos pixels do contorno forem perdidos devido ao ruído e é 

completamente comprometida se 50% dos pixels do contorno forem perdidos devido 

à sobreposição. 

22KÀL VIÃINEN et ali i ( 1995) fizeram uma comparação entre métodos 

probabilisticos e não probabilísticos. A idéia básica dos métodos probabilísticos é 

escolher de forma aleatória pontos a serem analisados na imagem. Isto diminui muito 

a quantidade de pontos pesquisados e deste modo, o custo computacional é bastante 

atenuado, dimínuindo assim a quantidade de memória necessária e o tempo para 

realizar a detecção. É previsto que este método deva apresentar vários problemas 

quando for usado em imagens complexas ou ruidosas. 

Segundo 25LEA VERS ( 1992), a Transformada de Hough é uma poderosa 

ferramenta na análise de formas. A maior falha desta técnica é a excessiva necessidade 

de acúmulo de dados e complexidade computacional. Usando a Transformada de 

Hough Padrão (SHT), cada ponto da imagem vota independentemente para todas as 

posições da forma sob detecção. Destarte, há uma grande redundância de evidências 

concernentes à imagem gerada. 

Os Métodos Probabilísticos são uma tentativa de reduzir a geração de 

informação redundante amostrando os dados da imagem de várias maneiras. A 

Transformada de Hough Generalizada Dinâmica (DGHT) proposta por 25LEA VERS 

(1992) pertence a essa família. Se T é a resolução do espaço da transformada e n é o 
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número de parâmetros sob detecção, então o uso do DGHT reduz a memória 

requerida de Tn a nT e introduz uma oportunidade para fazer de fonna paralela os 

cálculos e annazenamento de parâmetros. 

Essencial para o uso eficiente de técnicas probabilísticas, é um critério para 

assegurar uma amostragem adequada no que diz respeito à detecção resultante 

desejada. Um critério robusto é deduzido para o DGHT que é aplicado para detecção 

de círculos e elipses concorrentes usando uma imagem real sob condições de uma 

larga faixa e variedades de ruído. Isto mostra que o DGHT é muito bom quando a 

imagem de entrada possui oclusões e ruídos. O método consegue melhorar a relação 

sinal-ruído através da segmentação da imagem, porém esta segmentação tem que ser 

suficientemente grande para abrigar toda a forma que se quer detectar sob pena de 

aumentar a incerteza na detecção. 

A segmentação é possível se forem considerado os pequenos segmentos de 

retas detectados a partir da conectividade entre seus pontos. Estes segmentos 

aparecem na digitalização da imagem, tanto nas formas circulares quanto elípticas, e 

basicamente demarcam o topo, a base, as extremidades da direita e esquerda tanto dos 

círculos quanto das elipses. 

A robustez da detecção de fonnas elípticas e circulares depende também do 

seu grau de oclusão, bem como do número de formas que se quer detectar. 

Todos estes métodos tem como principal objetivo diminuir a quantidade de 

dados acumulados porque são feitos originalmente para detectar formas elípticas. Para 

conseguir isso estes métodos tendem a comprometer a robustez da detecção, 

principalmente quando a imagem é ruidosa. Portanto, quando o objetivo é detectar 

fonnas circulares, deve-se utilizar métodos específicos para esse fim, eliminando a 

priori, parte do problema da multi-dimensionalidade do acumulador. 

2.6- Métodos para detecção de arcos de circunferências e simetrias rotacionais 

Ao contrário de técnicas como Fourier e Momento [46GONZALES (1987)] 

que são capazes de captar apenas contornos fechados, a Transformada de Hough tem 
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a capacidade de reconhecer formas a partir de pontos desconectados, isto proporciona 

a possibilidade de perceber simetrias rotacionais numa imagem. 
32PEI & HORNG ( 1995) desenvolveram um método capaz de detectar arcos 

de circunferências usando a Transformada de Hough para identificação do ponto focal 

do arco. 

Pontos de borda fora da forma circular que não satisfaçam o foco encontrado 

são eliminados e uma segunda Transformada de Hough para analisar apenas os pontos 

do arco é realizada, encontrando assim seu comprimento. O ponto médio do arco é 

determinado através de identidades geométricas. 
41 YIP et alii (1994) introduziram uma técnica para detectar simetrias 

rotacionais calculando o centro de rotação e a ordem de simetria, que é o número de 

vezes que os pontos rotacionalmente simétricos se repetem. Isto é feito através das 

propriedades geométricas entre os pontos rotacionalmente simétricos e também 

utilizando a Transformada de Hough para determinar o centro mais provável da 

simetria rotacional. 

2. 7 - Métodos que utilizam a lógica Fuzzy 

14HAN et aUi (1994) desenvolveram um método que exclui os círculos extras 

que surgem quando é usada a Transformada de Hough convencional na detecção de 

formas circulares. 

A detecção de bordas numa imagem digitalizada gera pontos extras àqueles 

necessários para definjr apenas uma reta ou um círculo, isto é, as bordas geralmente 

não são finas o suficiente para evitar que o HT convencional detecte várias retas ou 

formas circulares onde na verdade só existe uma reta ou uma forma circular. O uso da 

lógica Fuzzy foi proposto para resolver este problema. 

Um valor Fuzzy é representado por um par <x,J.t>, onde o x é o elemento do 

conjunto Fuzzy, e J.l seu grau de pertinência que varia do valor zero a um. 

Um valor mínimo a de grau de pertinência, pode ser escolhldo de forma que J.l 

(x) :2: a onde x pertence ao conjunto Fuzzy. Se a= l, então o grau de pertinência é 
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máximo, ou seja, o único valor possível será x. Porém se a = O, então o grau de 

pertinência é mínimo e pode haver outros valores dentro de um intervalo linútante. 

Se a for representado por um círculo, de forma que seus pontos sejam 

X = X0 + I' COSifl 

y = y 0 + r sen 1f1 

então a equação da reta ficará 

e 

(2.2) 

(x0 + r coslfl) cosO + (Yo +r senlfl) senO = p (2.3) 

e sua derivada 

-r sen lfl cosO + r COSifl sen 8 = 0 (2.4) 

Desenvolvendo a igualdade, percebe-se que tan e = tan \j/, então e = \jJ ou 'l' + 1t. 

então pode-se reescrever a equação 2.3 como sendo: 

p = (x0 ± r cose) cose + (Yo ± r senO) senO (2.5) 

p = X o cose + Yo sen e ± r (2.6) 

Desta forma, o intervalo onde um dado ponto do espaço da imagem pode pertencer a 

uma reta, que no espaço de parâmetros equivale a uma senóide, é de -r até +r na 

direção de p no espaço de parâmetros. 

Para os círculos o procedimento é equivalente. A equação do círculo é 

(2.7) 

substituindo x e y pelos seus valores, considerando o círculo representativo de a 
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portanto, 

(2.9) 

Mais uma vez o intervalo possível é de -r a +r na direção de p. 

Pode-se implementar a Transformada de Hough com Fuzzy (FHT), 

convoluindo a integral de uma forma de onda de densidade linear g( d) com a 

Transformada de Hough da imagem na direção p. A forma de onda de densidade 

linear em questão pode ser descrita como dois segmentos de retas formando um 

triângulo com a largura da base valendo 2r. O resultado da integral desta forma de 

onda linear será uma função exponencial, e seu valor será dado por 

g(d) = k exp(- d/a2 ) ; se d < r ou (2.1 O) 

g(d) = o se d 2: r 

As constantes k, cr e r são empíricas. A constante k só deve assumir valores 

positivos inteiros e cr = r (também inteiro para aumentar a velocidade de 

processamento). São usados apenas valores inteiros para g(d). 
11GATH & HOORY descrevem um método desenvolvido para detectar os 

parâmetros de grupos de anéis de forma elíptica. Usaram este método para fazer 

reconstrução de imagem tridimensional a partir de imagens obtidas por ressonância 

magnética de seções transversais do tórax humano a fim de observar o ventrículo 

esquerdo de um coração. 

Eles denominaram o algoritimo desenvolvido de 11Fuzzy K-Ellipse11 (FKE). A 

elipse é recuperada a partir da localização de seus focos e do comprimento do eixo 
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maior da elipse. A lógica Fuzzy e aproximação por mínimos quadrados são usados 

para determinar os pontos que pertencem ao contorno da elipse. 
03BHANDARKAR (1994) desenvolveu um método denominado de 

Transformada de Hough Generalizada Utilizando Pesos (WGHT), que consiste em 

estabelecer pesos que são vistos como valores-membro de uma função Fuzzy e têm 

como finalidade a redução das interpretações espúrias que aparecem quando é 

aplicado o GHT na detecção das formas desejadas. Para reduzir a dimensão do 

acumulador, os votos gerados durante o processo de Hough não são todos 

acumulados, mas apenas uma parte deles, escolhidos de forma aleatória, são 

acumulados. 

2.8- Métodos que utilizam dispositivos especiais 

Segundo 34RHODES et alii (1988), um algoritmo que utilize a Transformada 

de Hough pode ser implementado num chip VLSI. A maior vantagem detectada 

neste tipo de implementação é a grande redução do tempo de processamento 

necessário para realizar o algoritmo. 

Quando se dispõe de pouca memória existe a necessidade de desenvolver uma 

técnica que diminua a quantidade de informação a ser armazenada. É interessante 

também reduzir o custo de processamento. Conforme 01 ALBANESI & FERRETI 

(1991 ), tal resultado pode ser conseguido através de uma implementação paralela da 

geração dos incrementos e subseqüente análise do espaço de parâmetros com redução 

de sua complexidade. Eles apresentaram uma versão de um algoritmo que usa uma 

quantidade mínima de memória possível, mantendo sua eficiência quanto à 

confiabilidade das formas detectadas e também quanto à fácil integração em baixo 

custo e alta velocidade. Tudo isto é proposto na forma de um dispositivo VLSI 

especial para estas finalidades. 

O uso de uma arquitetura especial também é proposto por 24KUMAR et alii 

(1994). Eles apresentaram duas técnicas para realizar a detecção de círculos através 

da Transfomada de Hough utilizando uma arquitetura do tipo SIMD que executa um 

conjunto de dados bidimensionais, pois esta arquitetura inclui entre suas 
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características: uma matriz bidimensional de processadores interconectados, e 

memória local associada a cada processador, permitindo que todos os processadores 

executem a mesma instrução simultaneamente (49KITTLER & DUFF ( 1986)]. 

Na primeira técnica foi implementado um algoritmo que realiza a 

Transformada de Hough a partir da magnitude do gradiente. 

O método consiste em realizar a Transformada de Hough para detectar formas 

circulares utilizando o SIMD como uma malha capaz de armazenar o número de 

vezes que círculos de mesmo raio, traçados a partir dos pontos de borda (que têm 

magnitude do gradiente diferente de zero), passam pela célula correspondente da 

malha acumuladora. Cada célula é incrementada paralelamente às outras, pois cada 

uma corresponde a um processador do SIMD. 

A segunda técnica realiza a detecção acrescentando a direção do gradiente. 

A grande vantagem deste método em relação à primeira é a economia de 

tempo de processamento porém traz consigo a desvantagem da perda de robustez, 

caracteristica do uso da direção do gradiente. 

2. 9 - Conclusão 

As variações em torno do método de Hough procuram fundamentalmente 

resolver o problema da grande quantidade de dados que precisa ser armazenada 

quando este método é usado, principalmente quando o número de parâmetros 

necessários para definir o objeto a ser identificado aumenta. Porém estes métodos 

diminuem a capacidade de detecção quando a imagem possui ruído ou ocultação de 

parte do objeto. Como a quantidade de parâmetros necessários para definir uma 

forma circular não é tão critica quanto à necessária para definir formas mais 

complexas (como a elíptica, por exemplo), é feita uma opção, neste trabalho, de 

utilizar a Transformada de Hough sem variações, mantendo assim a grande 

capacidade deste método de realizar a detecção em imagens ruidosas, ou quando o 

objeto a ser detectado estiver parcialmente oculto. 
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3 - O Ambiente de Processamento 

3. I - Introdução 

A fim de realizar a detecção de formas circulares desenvolveu-se um programa 

denominado Scanc, que dispõe dos seguintes recursos: 

• Representação num monitor de vídeo, tipo varredura, de imagens de 16( dezesseis) 

ou 256(duzentos e cinqüenta e seis) cores. 

• Mudança de palette, contida no ponteiro de imagem, para tons de cinza. 

• Execução de duas técnicas de suavização de uma imagem: média entre 9(nove) e 

convolução com uma função Gaussiana. 

• Detecção de bordas por dois métodos: Sobel e OU-exclusivo. 

• Binarização da imagem pela técnica do Threshold. 

• Detecção de formas circulares através de duas técnicas: Transformada de Hough e 

Template Matching. 

• Filtragem, através de três métodos, para selecionar possíveis formas circulares na 

imagem: Filtro Equalizador; Filtro Comparativo e Filtro Fuzzy. 

• Pemlitir a visualização da presença de formas circulares através de quatro formas: 

desenhando círculos nas posições correspondentes; mostrando os dados dos 

círculos numa janela de diálogo; visualizando no plano a constituição da 

sobreposição dos sub-espaços acumuladores e finalmente exportando para o 

Matlab ou equivalente, os valores referentes à sobreposição dos sub-espaços 

acumuladores a fim de visualizá-la tridimensionalmente. 

A Fig 3.1 ilustra um Diagrama de Blocos do Scanc. 

3.2- Disposição da imagem na memória 

O número de cores ou tons de cinza da imagem que irá ser efetivamente 

mostrada no monitor de vídeo determina a profundidade do pixel em termos de bits 

necessários para representá-lo. Esta descrição através da profundidade do pixel é 

chamada de Mapa de Bits. Uma imagem binária pode ser representada por apenas um 
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Fig. 3. 1 - Diagrama de Blocos do Scanc. 
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bit por pixel. Já uma imagem de 16 (dezesseis) cores ou túveis de cinza precisa 

de 4(quatro) bits para cada pixel, pois sua combinação irá fornecer as 16(dezesseis) 

possibilidades. Por isso, para uma imagem de 256(duzentos e cinqüenta e seis) cores 

ou níveis de cinza, serão necessários 8(oito) bits por pixel, isto é, a quantidade de 

pixels por byte depende do número de tons de cinza ou do número de cores na 

imagem. A figura 3 .2a ilustra um byte ocupado por 8( oito) pixels caracterizando 

assim uma imagem binária. Já as figuras 3.2b e 3.2c caracterizam imagens de 

16(dezesseis) e 256(duzentos e cinqüenta e seis) cores respectivamente. 

bit 8 bit 1 

a) I' I o I o I' I o I' I, I o i} ~· 
----....r 

pi~l 

b) lllololllollltl oi 
pi~l 

c) \t I O I O \t I O I I I 1 I O \ 

pi~l 

Fig 3.2 -a) 8)1e dividido por oito pixels; b) dividido por dois pixels; c) b)1e correspondente a um 

pixel. 

A quantidade de memória, em bits, requerida por uma imagem é dada por: 

altura (no de linhas) x largura (em pix.els) x no bits/pixel 

Enquanto que, a quantidade de memória requerida em bytes é dada por: 

altura (n° de linhas) X largura (em pixeJs) X ll
0 bytes/pixel 



32 

Por exemplo, uma imagem de 300(trezentos) pixels de largura, com 

240(duzentos e quarenta) linhas e 16(dezesseis) cores, requer: 

320 x 240 x 4 = 307.200 bits, e 

320 x 240 x 0,5 = 38.400 bytes 

Uma imagem descrita desta forma deve ser annazenada num Mapa de Bits 

Independente do Dispositivo (MBID); no Scanc serão usados os arquivos MBID com 

extensão BMP. Esse tipo de arquivo foi o escolhido para figurar nesse trabalho pela 

sua simplicidade de manipulação. É constituído por um cabeçalho denominado de 

header, que contém as informações necessárias para utilização do arquivo, seguido 

pela imagem propriamente dita. 

No Scanc, apenas arquivos de extensão BMP contendo tmagens de 

16(dezesseis) ou 256(duzentos e cinqüenta e seis) cores serão admitidos. 

A imagem contida no arquivo pode ser tratada de duas maneiras durante seu 

processamento: pode ser colocada na memória convencional ou diretamente na 

memória de vídeo do PC. 

A memória de vídeo apresenta o incoveniente de estar sempre sujeita a 

intervenção do controlador de vídeo, o que torna dificil seu uso como memória de 

imagem, já que essa memória pode, também, ser comandada por outro programa 

qualquer (caso de Screen Saver do Windows, por exemplo). 

Já a memória convencional do PC está sujeita apenas ao programa que 

comanda aquela área de memória, e por isso, foi escolhida para ser usada no 

programa que figura neste trabalho, o Scanc. Para a visualização da imagem foi 

incluído um comando no programa que a transfere para a memória de vídeo. 

A Transformada de Hough para círculos requer que um espaço em memória 

seja reservado para o armazenamento de valores num acumulador. Tais valores devem 

ser tomados como inteiros não sinalizados (16 bits) que podem acumular valores 

entre O(zero) e 65.535(sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco). 
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Como a Transformada de Hough requer grande quantidade de memória para o 

acumulador, o Scanc pode não funcionar adequadamente se o PC onde ele for 

instalado não tiver pelo menos 8( oito) Mbytes disponível em memória convencional. 

Se fizermos uma varredura na imagem utilizando a Transformada de Hough 

para 5( cinco) valores de raio apenas, precisaremos de um espaço na memória para um 

acumulador de números inteiros (dois bytes), de 76.800(setenta e seis mil e 

oitocentos) bytes vezes 5(cinco) e vezes 2(dois) já que precisaremos deste número de 

bytes em inteiros (cada inteiro equivale a dois bytes). O resultado é um acumulador 

que necessita de 768.000(setecentos e sessenta e oito mil) bytes disporúveis, ou 

podemos dividir esse número por 1.024 e obter 750 Kbytes. 

O problema de se desenvolver o software no sistema operacional MS-DOS é 

que a memória baixa do PC é de apenas 640 Kbytes, onde deverá estar presente pelo 

menos o sistema operacional (normalmente o MS-DOS) e o programa que fará o 

processamento da imagem a fim de detectar as formas circulares. Ou seja, teremos 

disponível menos de 640 Kbytes para o acumulador enquanto que este precisaria de 

750(setecentos e cinqüenta) Kbytes para varrer apenas 5(cinco) valores de raio. 

O problema acima poderia ser contornado diminuindo o tamanho da imagem, 

o que reduziria muito sua qualidade, pois menos pixels seriam usados para representá

la. Além disso, ficaríamos limitados a uma varredura muito pequena em termos de 

número de valores de raios pesquisados. 

Outra solução é a alocação, para o acumulador, da memória estendida do PC, 

pois esta memória dispõe de alguns Mbytes extras. O problema aqui é a complexidade 

do processo de alocação e mais ainda da liberação da memória que precisa ser feita 

quando esta não for mais necessária. 

Uma forma segura e simples de se ter acesso à memória estendida é usar o 

ambiente Windows, que proporciona ao programador a possibilidade de poder 

reservar e liberar um espaço na memória estendida da mesma maneira como o faz 

para a memória baixa. Para a elaboração do programa Scanc foi usado o software 

Borland C++ 4.0 para esse ambiente. 
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3.3 -As estruturas headers do arquivo MBID 

O cabeçalho do arquivo MBID começa com uma seção definida pela estrutura 

BITMAPFILEHEADER cujos campos estão descritos na tabela 3.1 [48KA Y & 

LEVINE (1992)]. 

Campo Tamanho Descri cão 

bfFype UINT Os bytes "BM" (de "mapa de bits") 

bjSize DWORD Tamanho total do arquivo 

bfReserved 1 UINT Em O(zero) 

bfResen,ed2 UINT Em O(zero) 

bfO!fBits DWORD Distância em bytes entre fim desta 

estrutura e o começo dos bits de imagem 

Tabela 3.1 - Descriç;1o dos campos da estrutura BITMAPFJLEHEADER. 

Este cabeçalho é seguido por outro definido pela estrutura 

BITMAPINFOHEADER cujos campos estão descritos na tabela 3.2. 

Campo Tamanho Descri~ão 

biSize DWORD Tamanho dessa estrutura em bytes 

biWidth LONG Largura do mapa de bits em pontos 

biHeight LONG Altura do mapa de bits em pontos 

biP/anes WORD Número de planos da imagem, em 1 

biBitCount WORD Bits de cor por ponto (1, 4, 8, ou 24) 

biCompression DWORD Tipo de compressão (O para nenhuma) 
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biSizelmage DWORD Tamanho do mapa de bits em 

bytes (necessário somente se 

a compressão está sendo usada) 

biXPelsPerMeter LONG Resolução horizontal em pontos 

por metro 

biYPelsPe1Meter LONG Resolução vertical em pontos por metro 

biC/rUsed DWORD Número de cores usadas na figura 

biCh·Important DWORD Número de cores importantes na figura 

Tabela 3.2 -Descrição dos campos da estmtura BITMAPINFOHEADER. 

Todos os campos que seguem biBiiCount podem ser deixados em O( zero) 

para os valores padrões (ou podem nem mesmo aparecer no arquivo). Assim, a 

estrutura pode ter apenas 16(dezesseis) bytes de tamanho. 

Essa estrutura é seguida então por uma tabela de cores construída a partir de 

estruturas RGBQUAD, que definem um valor de cor RGB(vennelho, verde e azul), 

com campos descritos na tabela 3.3. 

Campo 

rgbB/ue 

rgbGreen 

rgbRed 

rgbReserved 

Tamanho 

BYTE 

BYTE 

BYTE 

BYTE 

Descrição 

Intensidade do azul 

Intensidade do verde 

Intensidade do vermelho 

Em O(zero) 

Tabela 3.3 - Descrição dos campos da estmtura RGBQUAD. 
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O número de estruturas RGBQUAD é normalmente detenninado pelo campo 

biBiiCount, pois serão necessários ibiBitCount) dessas estruturas para montar a tabela. 

Porém se o campo biClrUsed for diferente de O( zero), então este contém o número de 

estruturas RGBQUAD. 

3. 4 - Manipulação do arquivo de entrada da imagem 

3.4.1 -Leitura e gravação do arquivo MBID 

No Scanc a imagem de entrada é sempre um arquivo Ml3ID com extensão 

BMP. Essa imagem é obtida através da função de leitura, acessada através do menu 

ilustrado na figura 3.3 (que é organizado na lista de recursos visualizada no apêndice 

2) a partir de uma outra função denominada procedimento de janela - na programação 

C++ para o ambiente Windows, as fimções são chamadas a partir do procedimento de 

janela que executa uma tarefa baseando-se na mensagem enviada e em seguida retoma 

o controle ao ambiente - que evoca a caixa de diálogo padrão para leitura, vista na 

figura 3 .4[ apêndice 1 seção I. 16]. 

Fig. 3.3 -Menu do Scanc acessando a mensagem de abertura de arquivo . 
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Fig. 3.4 -Caixa de diálogo padrão do Windows para leitura. 

Depois que o arquivo MBID é selecionado na caixa de diálogo, o nome do 

arquivo é passado como argumento para a função de leitura [apêndice 1 seção 1.6] 

que irá abri-lo e ler seu início numa estrutura BITMAPF~EHEADER (bmfh). Esta 

estrutura é declarada como uma variável global, e pode ser chamada diretamente de 

qualquer lugar no programa. 

Os dois primeiros bytes (o campo b.fFype) são verificados, em busca da 

assinatura "BM" que indica que o arquivo aberto é mesmo um MBID. Em seguida o 

campo ~fSize é usado para calcular o tamanho do arquivo menos o tamanJ10 da 

estrutura BITMAPF~EHEADER. A função usa então o resultado dessa subtração 

para reservar um bloco de memória que conterá a estrutura BITMAPINFOHEADER, 

as estruturas RGBQUAD e os bytes da imagem. 

A variávellpMbid usada para armazenar o ponteiro referente à memória de 

imagem é definida como um ponteiro do tipo lmge, já que muitos MBIDS são 

maiores do que 64 KB e o compilador precisa gerar um código para percorrer os 

múltiplos segmentos do MBID. Nesse ponto, o restante do arquivo é simplesmente 

gravado num bloco de memória previamente reservado e localizado pelo ponteiro 

lpMbid em blocos de 32 KB. 

A função de leitura chama a função TamCabeca/holl?foMbid, que 

simplesmente extrai a primeira DWORD do bloco de memória, e verifica se o 

cabeçalho tem 12 bytes de comprimento (caso em que o programa está lidando com 

um arquivo de mapa de bits do OS/2 l.x) ou pelo menos 16 bytes de tamanho (em 
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cujo caso é um MBID do Windows). Essa função (leitura) retoma o ponteiro lpMbid 

ao procedimento de janela, onde estarão nessa ordem, as estruturas 

BITMAPINFOHEADER, RGBQUAD e os bytes da imagem. 

O procedimento de janela pode, posteriormente, também acessar uma função 

de gravação [apêndice 1 seção 1.6] chamando antes a caixa de diálogo padrão do 

Windows, para gravação. Nessa caixa é escolhido ou escrito um nome para o arquivo, 

que será passado como argumento a esta função juntamente com o ponteiro lpMbid. 

A estrutura bmfh (BITMAPFILEHEADER), que é global, é então escrita no arquivo 

aberto para gravação, seguida pelo conteúdo atual do ponteiro lpMbid. 

3.4.2 - Funções que extraem as características da imagem 

Durante a leitura do arquivo MBID é criado um ponteiro (lpMbid) que aponta 

para a primeira posição do espaço da memória, onde serão situadas as estruturas 

BITMAPINFOHEADER, RGBQUAD e os bytes da imagem. 

No Scanc várias funções são criadas a partir desse ponteiro a fim de extrair as 

características da imagem [apêndice 1 seção 1.3]. Como o BITMAPINFOHEADER é 

uma estrutura, seus campos podem ser diretamente apontados a partir do endereço do 

ponteiro lpMbid. Com esse procedimento são extraídos o tamanho da própria 

estrutura BITMAPINFOHEADER, o número de cores da imagem (que também pode 

ser o número de túveis de cinza) e a largura e altura da imagem em pontos. 

Uma característica inerente aos arquivos formadas por mapa de bits é o fato 

de terem sempre largura múltipla de quatro. Portanto quando o arquivo MBID é 

criado, se a largura da imagem não for múltipla de quatro, zeros são acrescentados à 

imagem até que esta possa ser arquivada como um MBID típico. Exemplo de uma 

imagem assim é mostrado na figura 3.5 onde a imagem é de 6xlx16, e dois pixels 

nulos são acrescentados. 
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Fig. 3.5 -Diagrama do mapa de bits de uma imagem 6xlxl6. 

Porém esta diferença não é incluída no campo biWidth da estrutura 

BITMAPINFOHEADER, que considera apenas a largura real da imagem. Um 

cuidado especial, então, deve ser tomado quando este campo não tiver valor múltiplo 

de quatro. 

No Scanc, isto é feito acrescentando esse deslocamento à largura lida em 

biWidth, todas as vezes que esse parâmetro for usado como limitador de índice. O 

deslocamento é calculado dividindo-se o conteúdo do campo biWidth por 4(quatro). 

Se o resto for O( zero) não há deslocamento, mas se não for O( zero), toma-se o 

deslocamento como sendo 4(quatro) subtraídos do resto [apêndice 1 seção 1.5]. 

As intensidades de cor (vermelho, verde e az ul) de cada ponto da imagem 

também podem ser extraídas lendo-se as estruturas RGBQUAD do ponteiro lpMbid 

[apêndice I seção 1.3]. 

O tamanJ10 da tabela de cores ou palette do arquivo (referente aos bytes das 

estruturas RGBQUAD) deve ser calculado multiplicando-se o número de cores da 

imagem pelo tamanho em bytes da estrutura RGBQUAD. Este comprimento deve ser 

somado ao tamanho encontrado para a estrutura BITMAPINFOHEADER e ao 

primeiro endereço do ponteiro lpMbid. O resultado obtido é o endereço do primeiro 

byte da imagem, que neste trabalho é denominado de endereço da imagem. 
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3.5- A Visualização da Imagem 

O ponteiro lpMbid é usado pelo procedimento de janela para mostrar na tela a 

imagem contida no arquivo MBID. No final do comando de abertura e leitura do 

arquivo :MBID, é colocado na fila de mensagens um comando que invalida a janela, 

forçando o Windows a fazer sua atualização. Uma das duas funções seguintes que 

utilizam as informações retiradas do ponteiro lpMbid é então usada para mostrar o 

mapa de bits na tela: SetD/BitsToDevice para mostrar a imagem em seu tamanho 

real como ilustrado na figura 3.6 ou StretchDIBits para mostrar a imagem expandida 

na janela [apêndice 1 seção 1. 16]. Essas fimções permitem a exibição de qualquer 

retângulo do mapa de bits em uma detem1inada largura e altura lógicas na tela, 

definidas pela janela ativa do programa. 

Fig. 3.6 - Conteúdo do arquivo MBID pintado na janela. 
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3.5.1 -As mudanças de palelfe 

3.5.1.1 - Mudança da pa/ette da janela 

A janela criada pelo Windows, em algumas configurações de tela, está 

preparada para receber uma quantidade máxima de 16(dezesseis) cores, e se o arquivo 

MBID possuir 256(duzentos e cinqüenta e seis) cores a imagem na tela parecerá 

borrada, pois apenas 16(dezesseis) serão usadas para mostrá-Ia. Portanto, se após a 

leitura do arquivo MBID for constatado que este representa uma imagem de 

256(duzentos e cinqüenta e seis) cores, haverá a necessidade de adequar a janela ao 

arquivo. Isso é feito igualando-se a palette da janela com a palelle da estrutura 

RGBQUAD do arquivo MBID. 

Na verdade apenas 236(duzentos e trinta e seis) cores podem ser utilizadas, 

pois as 20(vinte) restantes são reservadas ao Windows [apêndice l seção 1.7]. 

3.5 .1.2- Mudança dapalette para níveis de cinza 

Em diversas aplicações, a visualização de uma imagem em níveis de cinza é 

preferível àquela em cores, pela facilidade de análise dessa imagem, como acontece 

em imagens médicas. Por essa razão é importante possuir um dispositivo que mude a 

palette da imagem para tons de cinza. 

No Windows não é suficiente mudar o que estiver sendo mostrado na tela, 

através da mudança do conteúdo na memória de vídeo, pois a qualquer momento 

pode haver na fila uma mensagem de atualização do conteúdo da janela; portanto, é 

necessário mudar o conteúdo das estruturas RGBQUAD, apontado por lpMbid, e 

chamar a função SetD/BilsToDevice ou mesmo a função StretchD/Bits. Essa 

mudança consiste em percorrer todas as estruturas, igualando os valores do vermelho, 

verde e azul de cada estrutura [apêndice I seção I. 7). Com essa modificação a 

imagem será mostrada em níveis de cinza. 
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3.5.2- Um tratamento diferenciado para imagens de l6(dezesseis) cores 

As imagens de I6(dezesseis) cores possuem profundidade de pixel igual a 

4(quatro) bits, ou seja, cada byte de imagem do arquivo contém 2(dois) pixels . 

A dificuldade neste caso é endereçar os pixels contidos nos 4( quatro) bits 

menos significativos de cada byte de imagem, pois não existe identificador de tipo 

para esta quantidade de bits. Em linguagem C consegue-se endereçar um número 

mínimo de 8(oito) bits identificados como char ou BYTE. Se usarmos esse 

identificador para imagens de l6(dezesseis) cores ou tons de cinza, os quatro bits 

menos significativos de cada byte serão tomados como parte de um valor de 8( oito) 

bits fornecendo resultados incorretos. 

Usando-se como exemplo uma tmagem com dimensões 320x240xl6, a 

memória endereçada pelo ponteiro lpMbid, deslocado ao endereço de imagem, está 

organizado como na figura 3.7a. 

Se os pixels forem endereçados byte a byte, o primeiro pixel será lido como 

11100 I O 12 = 229( duzentos e vinte e nove) e não como dois pixels contendo 111 02 = 

14( quatorze), e O I O h = 5( cinco), como deveria ser. Além disso, a imagem seria 

interpretada como contendo apenas 38400(trinta e oito mil e quatrocentos) pixels 

resultando numa imagem sem sentido visual e cortada pela metade. 

A solução escolhida para o Scanc foi reorganizar, numa função, a memória 

endereçada pelo ponteiro lpMbid de modo que todos os bits correspondentes aos 

pixels passem a ocupar apenas os quatro bits menos significativos de cada byte. Essa 

nova organização é ilustrada na figura 3.7b. 

Apesar desse procedimento ocupar um espaço extra em memória, ele permite 

endereçar todos os pixels da imagem. Para realizar essa tarefa é preciso 

primeiramente reservar um espaço em memória para um ponteiro auxiliar onde 

deverão ser colocados os pixels de modo a ocuparem apenas os 4(quatro) bits menos 

significativos de cada byte de imagem. Portanto esse novo ponteiro tem comprimento 

em bytes igual ao número de pontos da imagem. 



.. 

,, 

I 

a) '' ]t li I I I O I O I I I O I I I I I I 11 I O 11 I O I I I I L--' 1 

/~~~~ 
pi~l 1 . pi~l 2 pi~l 3 pi~l 4 

I 

bJ /1 o I o I o I o I 1 I 1 I 1 I o I o I o I o I o I o I 1 I oi 1 L--' 1 

/ ' 
pil«!l2 

Fig. 3.7- a) Seção da memória de uma imagem de 16 cores ou tons de cinza: b) Os bits 

correspondentes aos pixels dessa imagem passaram a ocupar apenas os b)1es menos significativos. 

Depois da alocação do ponteiro, os pixels são separados e colocados um em 

cada byte [apêndice 1 seção 1. 5]. Assim as imagens de 16( dezesseis) cores poderão 

ser tratadas de maneira idêntica às de 256( duzentos e cinqüenta e seis), pois cada vez 

que for detectada uma imagem de 16( dezesseis) cores ou tons de cinza, essa função 

será acionada. 

Uma segunda forma de tratar esse tipo de imagem sena a utilização de 

máscaras para separar os pixels, como está ilustrado nas figuras 3. 8a e 3. 8b. 

a) [!EEIIT~I~IIT~J 

b) ~[[[QI!I!I!I!J 

Fig. 3.8 - a) Template de aquisição dos quatro bits mais significativos em cada byte e, b) template de 

aquisição dos quatro bits menos significativos em cada byte. 
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Os pixels seriam separados apenas no momento em que fossem operados com 

um valor, ou convoluídos com um template, não necessitando assim de um ponteiro 

auxiliar para armazená-los. Todavia este método aumenta a quantidade de 

processamento necessário para qualquer convolução da imagem com um template 

pois o valor de cada pixel teria que ser separado todas as vezes que o template a ser 

convoluído fosse deslocado sobre esse pixel enquanto em que pelo método 

implementado, o valor de cada pixel só é calculado uma vez e acumulado antes da 

convolução. 

3.6- Conclusão 

Um dos problemas encontrados na implementação da Transformada de Hough 

em microcomputadores pessoais é a quantidade de memória que a técnica requer. 

O Ambiente Windows tornou viável a implementação dessa técnica pela 

facilidade de acesso á memória estendida. 
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4 - O Pré-processamento 

4.1 -Introdução 

A Transformada de Hough, e igualmente a técnica de Template Matching são 

aplicadas sobre imagens de bordas, isto é, imagens que contém apenas os contornos 

dos objetos nelas contidos. Esse procedimento, "reduz drasticamente a quantidade de 

dados a serem processados, e ao mesmo tempo preserva a informação estrutural sobre 

a forma do objeto analisado" [04CANNY ( 1986)]. Por isso, é interessante salientar 

que essas operações que denominamos de pré-processamento terão grande influência 

na performance do processo de detecção e5LEA VERS (1992)]. 

Com objetivo de auxiliar o usuário do Scanc foram então incluídos alguns 

recursos para binarização da imagem de entrada, os quais são descritos nos itens 

seguintes. 

4.2- A suavização da imagem 

Muitas vezes a imagem obtida apresenta muito ruído. É preciso então suavizá

la, para que pontos isolados nessa imagem, que apresentem discrepâncias em relação 

a seus vizinhos, sejam melhorados, evitando o aparecimento de falsos pontos de 

bordas. Existem diversas técnicas para realizar a suavização de imagens e5RITTER et 

alli (1990), 50MARR (1980)]. Serão descritos a seguir aquelas que foram 

implementadas neste trabalho. 

4.2. 1 - Suavização através da média 

Pode-se suavizar a imagem operando-a com um template unitário 3x3 (três 

pixels de largura por três de altura) que deve ser convoluído com a imagem. O 

conteúdo de suas posições deve ser somado e dividido por 9(nove) já que ele cobre 

este número de posições [46GONZALES & WTNTZ (1987)]. 
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4.2.2- Suavização através da Gaussiana 

Outra maneira de suavizar a imagem é convoluindo-a com um lemplale cujos 

valores são calculados através da Gaussiana obtida a partir da equação 

G(x,y) = 
27ra 

(4.1) 

que é chamada de Operador Gaussiana 2D. Esta equação também pode ser expressa 

em termos de coordenadas polares. Como 

(4.2) 

então, 

G(r) = (4.3) 

Dessa maneira, podemos tratar o lemplale como circular, variando o valor de r. 

A convolução é uma operação entre funções definida como 

i(x) * l(x) = J: i( r) t(x- r) d-r (4.4) 

onde i(x) corresponde à imagem e t(x) corresponde ao letnp/ate. O resultado 

instantâneo da convolução corresponde à área instantânea de intersecção entre as 

duas funções. 

O tamanho do lemplate a ser convoluído com a imagem foi escolhido 

empiricamente com dimensões 5x5. É necessário então calcular 3(três) valores do 

template. Os 22(vinte e dois) restantes são atribuídos por simetria já que se trata de 

um lemplale circular. 
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O programa do apêndice 5, foi implementado para calcular o conteúdo desse 

template. Com esse programa pôde-se escolher os valores mais adequados para o 

desvio padrão fornecendo ao Scanc três Gaussianas com curvas características bem 

diferentes entre si, os templates são ilustrados na figura 4. 1, e no Scanc podem ser 

selecionados pelo usuário a partir do menu, conforme é ilustrado na figura 4.2. 

0,000000 0,000000 0,000000 0,010000 0,000000 0,00000~ O,OotOO~ 0,00000~ 0,00000~ o,oooou 0,0215~4 0,0215~4 0,021$44 0,021$44 0,021544 

0,001000 0,000015 0,000015 0,001115 0,000000 0,000004 0,0071. 0.0011. 0,04}11. 0,000004 0,121544 o,ou5n O,otUl1 o.onsl1 O,OZISC4 

0,000000 0,000015 l,97U1l 0,000015 0,000000 0,000004 0,007" 0,.,~7" 1,00719 0,000004 0,021544 O,O"SH 0,1Sil55 1.o•un O,OZIS44 

0,000000 0,000015 1,000015 0,100015 0,000110 0,000004 0,007" 0,0~)1" 0,00719 •• 000004 O,tZI5U o.o•nn O,OU531 o,onsH O,OZI544 

0,000000 0,001000 0,000000 0,010000 0,000000 0,000004 fo,o ot004 O,OOot04 0,000004 0,000004 0,021544 0,02154~ O,OZIS44 1,021544 t,O:l:15'44 

a) a = 0,2 b) a = 0,4 c) a= I 

Fig. 4.1 - Templates circulares contendo Gaussianas em 2D com a) desvio padrão igual a 0,2; b) 

desvio padrão igual a 0,4 e c) desvio padrão igual a l. 

Fig. 4.2- Menu de escolha do desvio padrão para a Gaussiana . 

Nota-se que os templates obtidos são normalizados. A imagem também deve 

ser normalizada já que as multiplicações envolvidas na convolução não devem ter 
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produto maior do que 255(duzentos e cinqüenta e cinco). Na seleção do template 

deve ser considerando o nível de ruído da imagem, lembrando que um desvio padrão 

maior irá proporcionar uma maior suavização, mas com redução do contraste. 

A convolução do template 5x5 com a imagem consiste em posicionar o 

template no canto superior esquerdo da imagem, e deslocá-lo da esquerda para a 

direita e de cima para baixo, percorrendo assim todos os pontos da imagem. 

A cada deslocamento cada elemento do template é multiplicado com o túvel 

de cinza do pixel correspondente na imagem. Os termos produtos são somados e o 

resultado obtido corresponde ao túvel de cinza do pixel da nova imagem. 

4.3 -Detectores de borda 

Como já foi mencionado anteriormente, para realizar a detecção de fonnas dos 

objetos pesquisados não é necessário analisar completamente a imagem, o que 

demandaria muito tempo e processamento, mas apenas os contornos das figuras 

contidas na imagem. 

Diz-se que um pixel é considerado como borda na imagem, quando o 

contorno da figura passa sobre sua posição(45BOYLE & THOMAS (1988)]. Esse 

pixel pode ser detectado examinando-se as mudanças de intensidades próxjmas a ele. 

Essas mudanças, também chamadas de Diferenças do Gradiente são descritas como 

sendo a diferença da função imagem entre dois pontos vizinhos e pode ser 

equacionada como 

~I = j(i,j) - j(i + i,j + 1) (4.5) 

No Scanc foram implementados dois detectores de bordas: o OU-exclusivo 

que foi escollúdo por sua simplicidade e o operador Sobel que foi escollúdo por ser 

usado com muita freqüência nas literaturas que tratam de Processamento de Imagens. 

A escolha entre esses dois métodos no momento da aplicação do programa é feita, 

pelo usuário, através do menu, na forn1a indicada pela figura 4.3. 
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4.3.1 -Detecção de bordas por gradientes espaciais 

A detecção de bordas pode ser feita convoluindo duas ondas quadradas e 

simétricas com a imagem. Porém, resultado melhor é obtido se a primeira derivada de 

uma Gaussiana for usada no lugar das ondas quadradas. 

Fig. 4.3 -Escolha do detetor de borda. 

A idéia de usar valores simétricos para fazer detecção de borda está presente 

no operador Sobe) descrito por 35RITTER et ali i ( 1990), que convolui dois templates 

de valores discretos com a imagem. 

Conforme 54SCHALKOFF (1989) o gradiente de uma função imagem,j(x,y) é 

definido como: 

Vf(x,y) = 

ô f(x ,y) 

Ô X 

ô f(x,y) 

ô y 

(4.6) 
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Os operadores da matriz podem ser aproximados para 

o f(x,y) j(x + Lix,y) - f(x,y) 
~ 

O X 

o j(x,y) 
~ 

L1x 
j(x,y + ~y)- j(x,y) 

(4.7) 

o y ~y 

Aplicar estes operadores numa imagem corresponde à convolução da função 

imagem discretizada com os seguintes operadores: 

[- 1 I] e 

O primeiro operador corresponde ao gradiente na direção da variação de x e o 

segundo ao gradiente na direção da variação de y, e devem ser convoluídos com a 

função imagem discretizada. Porém o resultado dessas operações tendem a se 

posicionar no ponto médio entre os pixels, já que, expandindo a função j{x+~x) numa 

série de Taylor (para simplificar a expansão é feita numa dimensão apenas), ela ficará 

na seguinte forma: 

j(x + ~x) 
(&r = f(x) + L1x f'(x) + f"(x) + .. . 

2! 
(4.8) 

Usando o teorema do valor médio a série pode ser rescrita como 

f(x + Lir) - f(x) = L1x f'(x) f"(Ç) (4.9) 

onde Ç, E [x, x+~x] 

Portanto, a Aproximação Derivativa será dada por 



.. 

51 

f(x + ~x)- f(x) 
= 

li,'( 
( 4.1 O) 

e estará localizada aproxjmadamente no ponto médio entre .f(x) e .f(x+~x), que é 

equivalente a estar entre dois pixels vizinhos. Na figura 4.4 nota-se que este resultado 

interpolado também é verdade para a direção de variação de y. 

Fig. 4.4 - A Aproximação Derivativa não está centrada num ponto. 

Uma fonna alternativa para a Aproximação Derivativa é dada pela equação 

f(x + ôx) - f(x - ôx) 

2(ôx) 
(4.11) 

que fará com que o resultado fique sobre o ponto central x localizado entre x+~x e x

~x. Isso equivale a convoluir a função imagem com os operadores 

[ - 1 O I] para o gradiente na direção da variação de x 

r+~~.] l para o gradiente na direção da variação de y. 
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Pode-se transformar esses operadores em temp/ates circulares obtendo-se 

[-1 o 

:J 
-1 o para o gradiente na direção da variação de x 
-1 o 

[~I o ~J para o gradiente na direção da variação de y. 

- 1 

4.3.2- O operador Sobe! 

Preparado para enfatizar o pixel central, da operação entre o temp/ate e a 

imagem dando-lhe maior amplitude, o operador Sobe! deu origem aos templates 

circulares 

[=~ ~ ~] 
-1 o l 

e 

É fácil perceber que o primeiro deve ser aplicado para obtenção do gradiente 

na direção da variação de x enquanto que o segundo é para a obtenção na direção da 

variação de y. 

Esses templates são convoluídos paralelamente com a imagem, isto é, o 

mesmo /oop no Scanc é aproveitado para operar a convolução de ambos os templates 

com a imagem [apêndice 1 seção I. 9]. 

No Scanc o resultado final das somas em cada posicionamento do temp/ate 

não é atribuído ao pixel central da parte da imagem que está casada com o template 

como era de se esperar, em vez disso o resultado é atribuído ao canto superior 

esquerdo desta seção da imagem. Este procedimento faz com que o erro inerente das 

operações com templates seja todo deslocado para os limites direito e inferior da 

Imagem. 
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4.3.3 -O operador OU-exclusivo 

Outra maneira simples e eficaz de se detectar as bordas de figuras contidas 

numa imagem é aplicar o operador OU-exclusivo entre pontos conectados da imagem 

como foi abordado por 13GONZAGA & FRANÇA ( 1992). Neste método o resultado 

será um nivellógico igual a l(um) se, e somente se, os pixels tiverem intensidades de 

tons de cinza diferentes. 

Para garantir que pontos de borda não sejam perdidos nessa detecção deve-se 

fazer varreduras tanto na horizontal como na vertical. 

O Scanc realiza este tipo de detecção subtraindo no mesmo loop a magnitude 

de um pixel da magnitude de seus vizinhos à direita e abaixo [apêndice 1 seção 1.9]. 

Os dois resultados em cada interação são somados entre sí. O pixel em questão é 

tomado como ponto de borda se esta soma exceder um valor mínimo pré

estabelecido. Nesse caso seu tom de cinza será atribuído como O( zero), caso contrário 

como 255(duzentos e cinqüenta e cinco) binarizando assim a imagem. Todos os pixels 

da imagem são rastreados. 

4.4 - A binarização da imagem 

Após a detecção de bordas por Sobe! verifica-se que a imagem resultante não 

é binária como quando se faz a detecção pelo operador OU-exclusivo. O Scanc foi 

feito propositalmente dessa maneira para permitir que a imagem de magnitudes dos 

gradientes seja obtida, já que Sobe! é um operador gradiente, e possa ser gravada em 

arquivo MBID, que pode ser aberto pelo programa a qualquer instante, não havendo 

assim a necessidade de refazer a imagem das magnitudes do gradiente se a escolha do 

threshold, usado para binarizar a imagem, não for adequado para a imagem em 

questão. 

No Scanc foi implementada então uma função que binariza a imagem em nível 

O(zero) e 255(duzentos e cinqüenta e cinco) através da escolha de um valor limite 

(thresho/d) onde magnitudes do ponto maiores que este valor fazem com que a 
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posição de memória correspondente ao ponto em questão seja preenchida com nível 

de cinza igual a O(zero) e magnitudes do ponto menores fazem com que o ponto seja 

preenchido com nível de cinza igual a 255 (duzentos e cinqüenta e cinco)[apêndice 1 

seção l. 1 O]. Uma imagem de gradientes resultante da aplicação do operador Sobe! no 

momento em que o usuário requisita sua binarização, pode ser vista na figura 4.5. O 

valor do threshold é pedido conforme pode ser visto na figura 4.6. 

Fig. 4.5- Imagem de gradientes resultante da aplicação do operador Sobel. 

A escolha do valor do thresho/d durante a binarização da imagem é feita 

diretamente pelo usuário de forma empírica testando e observando a imagem de 

bordas resultante. Também chamado de Método da Tentativa e Erro e5YOUNG & 

FU (1986)] este método proporciona uma melhor escolha para cada caso, já que o 

Scanc tem aplicação em diferentes áreas. 

Um valor fixo, ou mesmo um algoritmo para calcular este valor, poderia ser 

usado num processo dedicado, pois as características da forma inspecionada já seria 

previamente conhecida. 
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Fig. 4.6 -O programa requisita a inserç.1o do valor do threshold. 

É grande a importância do pré processamento para a detecção de formas 

circulares, mais precisamente da detecção de bordas, pois, na verdade, os pontos de 

borda constituem os dados a serem analisados pelo detector, portanto, quanto maior 

for a distorção das bordas, mais imprecisa será a detecção das formas circulares . 
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5 - Detectores 

5.1 - Introdução 

A fim de analisar o desempenho da Transformada de Hough na detecção de 

formas circulares foi implementado o método de 0~UDA & HART (1972), onde 

círculos de raio r são traçados numa grade acumuladora conforme ilustrado na figura 

5.1 e a forma circular é encontrada através de uma sucessão dessas grades, uma para 

cada valor de raio pesquisado. A este arranjo damos o nome de Arranjo Acumulador. 

Este método foi escolhido pela sua simplicidade de implementação. Além disso, 

possui grande robustez na detecção da forma, característica importante na avaliação 

de imagens quando se quer realizar um estudo. Porém, pode-se obter uma maior 

acuidade na detecção se cada célula da grade acumuladora for representada por um 

pixel no espaço de parâmetros como no SHT de 43YUEN et alii (1990) . 

,..,. ............. 

v ~ / ~ 
I v ~ "~ 1\ 

(>'Ay4~ / 
""" (>:l,yl) 

~ \ / -........ ~(a.b) 
., 

\ I / (>'Zy?'J I 

" \ / 
/ '"'- _,..V r-..... 

(l<3,y3)' \ v / / 
\ ), v 
\ / 

-

' _,./ 

Fig 5.1 - Grade acumuladora onde os círculos paramétricos são traçados. 
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Em seguida foi implementada a técnica de Template Matching, de modo que a 

matriz acumuladora resultante fosse idêntica àquela da Transformada de Hough, para 

facilitar a comparação entre estes métodos. 

5.2 - Utilizando a Transfonnada de Hough 

O algoritmo de Bresenham foi utilizado como base para implementar a 

Transformada de Hough. Este algoritmo desenha um círculo a partir das coordenadas 

do centro e do valor do raio [apêndice 4]. A grande vantagem do algoritmo de 

Bresenham é o fato de usar apenas valores inteiros na montagem do contorno do 

círculo. Isso aumenta muito a velocidade de processamento, pois o número de 

instruções utilizadas para operar um número inteiro é menor que o número de 

instruções utilizadas para operar um número real. 

Outra peculiaridade que faz o algoritmo de Bresenham obter melhor resultado 

do que o uso da equação da circunferência é o fato de não perder a conectividade 

entre seus pontos, que acontece quando a equação da circunferência é usada. 

O algoritmo de Bresenham também tem a vantagem de calcular oito posições 

do círculo "ao mesmo tempo" a cada incremento do laço onde estão sendo 

determinadas as posições dos pontos do círculo no espaço de parâmetros, pois este 

algoritmo, a cada interação, calcula uma posição do arco que varia de 45° a 90°. As 

sete posições restantes encontradas para formar o círculo são calculadas por simetria 

dos pontos. 

As bordas contidas na imagem podem ser obtidas a partir de Sobe!, OU

exclusivo ou mesmo usando uma combinação destas com a Gaussiana. Pode-se obter 

também a média e a binarização da imagem, antes ou depois de usar um desses 

detectores. 

Após a binarização, as bordas aparecem destacadas em nível zero, enquanto 

que o restante da imagem aparece em nível um. Ela é rastreada pixel a pixel, da 

esquerda para a direita, de cima para baixo, levando em consideração os zeros 

acrescentados nos arquivos BMP, quando estes não têm largura múltipla de quatro. 

Estes zeros acrescentados não são visíveis na imagem mostrada, mas estão presentes 
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no arquivo BMP, e precisam ser desprezados. Isto corresponde a rastrear o arquivo 

MBID do último ao primeiro endereço não header do arquivo de imagem com 

extensão BMP. 

Quando um ponto de borda na imagem (nível zero) é encontrado, apljca-se 

neste ponto (x,y) o algoritmo de Bresenham para círculos, tomando como valor de 

raio, o primeiro valor dentro da faixa escolhida [apêndice 1 seção 1.12]. 

Os valores de x', y' e o valor do raio r no ponto são passados como 

argumento para a função em C que constrói o Arranjo Acumulador com base em 

Bresenham. A partir desses valores, o algoritmo de Bresenham calcula na mesma 

interação as oito posições no espaço de parâmetros. Aqui, cada posição no espaço de 

parâmetros é tridimensional, pois deverá ser indexada pelo valor x', y' e o valor do 

ra10. 

Para realizar tal procedimento em C, é necessária a alocação na memória de 

um ponteiro acumulador tridimensional, com capacidade de acumular números 

inteiros. A dimensão da memória alocada é igual ao tamanho da imagem, em pixels, 

vezes o tamanho da faixa de raios que se pretende analisar (também em pixel.'>). Este 

cálculo fornecerá o número de inteiros (2 bytes) que precisa ser alocado. 

Porém, para assegurar que as posições de memória alocadas não contenham 

nenhuma informação anterior e dessa maneira obter valores falsos no acumulador é 

necessário preencher todas as posições alocadas pelo ponteiro com o valor O( zero). 

As posições encontradas pelo algoritmo de Bresenham fazem parte de um 

círculo de raio r no espaço de parâmetros, com centro na posição (x,y) de borda 

encontrada na imagem que está sendo analisada, e devem ser incrementadas de I (um). 

Antes de passar para outra posição na imagem, o algoritmo de Bresenham é 

repetido para o próximo valor de raio até que a faixa de raios escolhida seja toda 

rastreada. 

No Scanc, o raio pode ser escolrudo numa faixa máxima de 25 (vinte e cinco) 

pixels. Com o mirumo de 5 (cinco) até 95 (noventa e cinco) pixels de raio conforme 

ilustrado na figura 5.2. O tamanho da faixa também pode ser variável. Ela pode ser 

escolhida entre 5 (cinco), 10 (dez), 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) 

pixe/s. 



,, 

., 

59 

Na medida em que forem sendo encontrados na imagem outros pontos de 

borda, o procedimento descrito acima será repetido, e as posições encontradas pelo 

algoritmo de Bresenham para todos os raios da faixa serão incrementados de l(um). 

O resultado é um Arranjo Acumulador fonnado por um espaço tridimensional, 

onde serão percebidas altas contagens nos pontos onde o centro de uma determinada 

forma circular é mais provável. É importante notar que a tridimensionalidade do 

acumulador permite que este defina completamente o círculo, pois todos os seus 

parâmetros (x, y e o seu raio) podem ser diretamente indexados. 

Fig. 5.2 -Escolha da faixa de raios a ser pcsquisada. 

5.3- Utilizando o método de Template Matching 

O método de Template Matching consiste na translação de um template sobre 

a imagem, devendo ele conter a forma que se quer detectar a fim de realizar uma 

comparação com a imagem. 

Quando houver um número suficiente de coincidências entre os pontos da 

imagem e os do temp/ate, existe uma forte evidência de que a imagem contém, 

naquela posição, a forma procurada. 
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Mais uma vez o Algoritmo de Bresenham é tomado como base, sendo usado 

na construção dos templates circulares, um para cada valor de raio, que tem no Scanc 

seleção idêntica àquela da Transformada de Hough [apêndice I seção I. 13]. 

A translação é feita percorrendo o ponto central do templale por toda a 

tmagem e a cada mudança de sua posição, todos os raios do intervalo são 

pesquisados. 

É feita então a comparação anterionnente descrita, quando os pontos 

coincidem e o centro do temp/ate circular é incrementado. 

Assim como na Transformada de Hough, aqui também haverá a construção de 

uma matriz acumuladora de três dimensões indexadas pela posição (x,y) e o valor do 

rato r. 

5. 4 - A visualização do acumulador 

A fim de obter uma manetra de analisar visualmente o acumulador foi 

implementado no Scanc uma função que o mostra na tela do monitor. É preciso então 

renovar o conteúdo do ponteiro de imagem - o lpMbid - com o conteúdo do 

acumulador. 

Como o acumulador é tridimensional, pois cada valor de raio corresponde a 

uma malha acumuladora, e o ponteiro lpMbid permite mostrar o acumulador em 

apenas duas dimensões, as várias malhas acumuladoras são sobrepostas e cada ponto 

de imagem passado ao ponteiro lpMbid que conterá apenas a maior contagem entre 

os acumuladores para aquela posição. 

Após o ponteiro lpMbid ser reescrito, é passado ao procedimento de janela 

uma mensagem de renovação de tela e o acumulador será representado em tons de 

cinza numa imagem visualisada na tela do monitor como ilustrado na figura 5.3. É 

possível salvar esta imagem da sobreposição dos acumuladores como um arquivo 

MBID normal, assim como também pode-se salvar em arquivo esta sobreposição 

como uma matriz de valores em código ASCII, e usá-lo para visualizar 

tridimensionalmente a sobreposição do acumulador, através do Matlab. 
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Fig. 5.3 - Visualização da sobreposição do acumulador. 

É importante salientar que tanto a Transformada de Hough quanto o método 

de Template Matching implementado utilizam todos os parâmetros das formas 

circulares. Portanto a robustez em ambos os casos é mantida. 

Também deve-se observar que a diferença básica entre os dois métodos é que 

no método de Template Matching implementado todos os pontos da imagem são 

analisados enquanto que na aplicação da Transformada de Hough a análise fica 

restrita apenas aos pontos de borda da imagem. 
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6 - Os filtros para o acumulador 

6.1 - Introdução 

Após a leitura de um arquivo de imagem MBJD, detecção de suas bordas, e da 

construção do acumulador através da Transformada de Hough ou da técnica de 

Template Matching é necessário retirar do acumulador as informações necessárias à 

localização da ou das possíveis formas circulares contidas na imagem, se houverem. O 

acumulador, apenas mostra evidências de formas circulares mas não decide se um 

determinado pico local é ou não é uma forma circular na imagem. 

No Scanc essa decisão é realizada através de um processo de filtragem do 

acumulador, onde os parâmetros das possíveis formas circulares na imagem devem ser 

obtidos através de um critério que forneça resultados considerados satisfatórios. Com 

esse objetivo foram desenvolvidos os filtros Comparativo, Equalizador e Fuzzy, que 

serão descritos a seguir. 

6.2 - O Filtro Comparativo 

O Filtro Comparativo do Scanc usa como base de comparação o pico mais 

elevado do acumulador. 

O filtro prevê 5( cinco) faixas para aceitação de posições no acumulador como 

indexantes de formas circulares: a primeira faixa supõe que a posição no acumulador 

deva ter um mínimo de 75% do valor do maior pico, a segunda 85%, a terceira 90%, 

a quarta 95% e a quinta um mínimo de 98%. Uma dessas faixas deve ser escolhida 

pelo usuário durante a detecção como é ilustrada na figura 6.1. 

Muitas vezes a faixa escolhida pelo usuário não é a mais adequada. Quando 

isso acontece o Scanc permite que se escolha uma nova faixa, pois o acumulador não 

é alterado neste processo, e o ponteiro do acumulador continua com todos os valores 

obtidos pelo detector de formas circulares. 

As posições indexantes fornecem os parâmetros das possíveis formas 

circulares da imagem. Cada parâmetro (a, b, raio) deve ser armazenado 
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separadamente num vetor e a variação do raio é usada para indexar cada um desses 

parâmetros. 

Fig. 6.1 - Tela de escolha de faixa permissiva para o Filtro Comparativo através do menu. 

Um quarto vetor, também indexado pela variação do raio, deve ser criado para 

acumular o conteúdo das posições indexantes do espaço acumulador. Este 

procedimento teoricamente deve inibir a detecção de duas formas circulares de 

mesmo raio numa imagem. Porém, como os detectores de borda geralmente fornecem 

bordas grossas ou irregulares, e a varredura de raio é pixel a pixel o ftltro deve 

funcionar satisfatoriamente mesmo se existirem duas formas circulares de mesmo raio 

na imagem. 

As posições do acumulador, indexadas pelo raio, que não alcançarem uma 

detenninada altura mínima em relação ao pico mais elevado não são escolhidas como 

parâmetros indexantes das prováveis formas circulares na imagem, mas posições de 

valor suficiente para estarem dentro da faixa detenninada pelo usuário indexam os 

parâmetros da ou das formas circulares encontradas, que são passados para as 

funções de visualização [apêndice 1 seção 1.14]. 

Um valor mínimo para a posição do acumulador tomada como indexante 

precisa ser estabelecido para que o filtro não encontre falsos positivos - que é a 
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detecção de uma forma circular inexistente na imagem - numa imagem que não 

possua nem fom1as circulares ou mesmo arcos de circunferências. Ao mesmo tempo 

este valor mínimo não pode ser muito grande pois o programa deve estar preparado 

para detectar formas circulares ou arcos de circunferência com um raio muito 

pequeno (5 pixels) e um valor mínimo muito grande iria excluir estas formas 

circulares em qualquer que fosse a imagem. 

O valor mínimo aceitável, portanto, deve ser função do raio . No Scanc é dado 

como a metade do raio - que varia na faixa escolhida. Considerando-se em termos de 

perímetro pode-se dizer que o valor escollúdo é aproximadamente l/12 (um sobre 

doze avos) do perímetro da forma circular rastreada. Este é um valor bastante 

tolerante, que pode levar a um número alto de falsos positivos quando a imagem for 

complexa (conter muitos objetos, ser ruidosa ou mesmo possuir bordas muito 

grossas). Porém este valor pode ser facilmente trocado, adequando o filtro a situações 

onde houver a necessidade de se detectar apenas formas circulares ou arcos grandes. 

6.3 - O Filtro Equalizador 

Como a faixa de valores para os raios, que pode ser pesquisada no programa, 

é relativamente grande (até vinte e seis pixe/.r; de raio), a detecção de uma forma 

circular pequena em relação a uma outra contida na imagem pode ser totalmente 

perdida, mesmo com razão de comparação de 75% no filtro comparativo. 

O Filtro Comparativo tende a privilegiar as formas circulares de maior raio, 

pois é nelas que vão ser encontradas mais pontos de borda essenciais na formação do 

acumulador. 

O problema aqui é resolvido com a implementação de um Filtro Equalizador, 

que divide o número de incrementos contidos em cada posição do acumulador pelo 

valor do perímetro correspondente ao seu raio indexante. Este procedimento iguala os 

picos das formas circulares com diferentes raios, e por conseguinte altera o conteúdo 

do acumulador. O resultado de cada posição é magnificado multiplicando-o por 

255( duzentos e cinqüenta e cinco), para que o novo acumulador obtido possua 

valores inteiros assim como o acumulador original. 
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Depois de equalizado por este filtro o acumulador deve sofrer uma nova 

filtragem comparativa, que terá agora condições de detectar várias formas circulares 

com raios absolutamente discrepantes, pois os picos no acumulador referentes a essas 

formas circulares estão agora no mesmo 1úvel de amplitude, dependendo apenas do 

número de incrementos relativos ao seu próprio raio. 

6.4 - O Filtro Fuzzy 

Além das formas circulares com raios muito adversos outro problema que 

pode aparecer é a multidetecção para a mesma forma circular, que consiste em 

detectá-la mais de uma vez. Isto acontece devido principalmente à largura das bordas 

obtidas. Bordas grossas geram valores nas vizinhanças dos picos locais quase tão 

altos quanto eles, como ilustrado nas figuras 6.2a e 6.2b, e muitas vezes o filtro 

comparativo não é suficiente para isolar o pico de interesse desses outros. A solução 

nesse caso é melhorar as bordas obtidas tomando-as mais finas . Uma fom1a, não 

implementada neste trabalho, de se conseguir isso é aplicando um algorítmo de 

thinning como o de • ZANG & SUEN apud 46GONZALES & WINTZ, 1987. 

Valor acumulado 
À 

X 

a) b) 

Fig. 6.2- a) Fom1a circular com bordas grossas; b) fomta do acumulador correspondente numa visão 

bidimcnsional. 

ZANG. T.Y.; SUEN, C.Y. A Fasl Parallel AJgorithm for Thining Digita l Patterns, Conun. ACM, 
v.27. n.3,p.236-239 apud GONZALES, Rafael C.; WINTZ, Paul Digita l Image Processing 2.ed. , 
Addison-Wcsley, 1987. 
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Outro problema que pode ocorrer são as rotas alternativas entre as bordas (de 

uma mesma forma circular) que o programa encontra quando na formação do 

acumulador gerando picos muito próximos um do outro. Essas rotas geralmente são 

causadas por irregularidades nas bordas das próprias formas circulares da imagem. 

Um exemplo desta situação está ilustrado na figura 6.3a e 6.3b. 

Valor acumulado 
A 

X 

a) b) 

Fig. 6.3 -a) Fonna circular com rotas alternativas; b) fonna do acumulador correspondente numa 

visão bidimensional. 

Na tentativa de resolver este problema implementou-se o Filtro Fuzzy 

proposto por 14HAN et alii (1994) referido no Capítulo 2. Para isso foi desenvolvido 

um programa [apêndice 6] que calcula os valores de um template circular (5x5) a 

partir da equação dada abaixo 6. I. 

(6.1) 

onde R é a metade da dimensão do template circular e r varia de O( zero) a R. 

A forma gráfica desta função está ilustrada na figura 6.4, onde k é igual a 

255( duzentos e cinqüenta e cinco) para que depois de normalizada essa função tenha 

valor máximo igual a l(um) e R é igual a 2(dois) já que o template a ser convoluído é 

de dimensão 5x5, e será construído simetricamente a partir dos três valores obtidos 

pela função. 
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Os valores obtidos por essa função devem ser nonnalizados e tbrmam o 

template circular ilustrado na figura 6.5. 

Cada posição do acumulador, que também deve ser normalizado é dividida 

por 255(duzentos e cinqüenta e cinco) e por uma razão empírica (de 0,60) usada para 

diminuir o nível da nonnalização. 

,..... 2SO .. ....... .. ., 
'"" o 

200 -~ ., 

100 

0,0 o,s 1,0 2,0 

eixo de r 

Fig. 6.4 - Fw1çào g(r) . 

O,H7•11 O,HH1t o,3n•u O,HHH O,HH11 

o,ln•u O,HtH1 0,7!8HI O,HUll O,HH11 

o.ln•u 0,1UU1 1,000000 t,HtUI o,ln•n 

O,HH11 O,Htt21 0,11U21 O,HUll O,HH11 

O,HH11 O,HHU O,HH11 t,HHU O,HH11 

Fig. 6.5 - Template circular usado para implementar o filtro Fuzzy. 

Depois de nonnalizado o acumulador é convoluído com o template, o 

resultado corresponde à área instantânea entre o template e o acumulador, 

modificando assim o acumulador. Um exemplo desta operação está ilustrado na 

figuras 6.6a e 6.6b. 



( i 

68 

Após o acumulador ser modificado por esse filtro deve-se encontrar os 

parâmetros da provável forma circular através do filtro comparativo pois só ele é 

capaz de decidir se uma região de pico local no acumulador - agora alterado pelo 

Filtro Fuzzy - é ou não indexante de uma forma circular na imagem. Além disso o 

Filtro Fuzzy pode ou não ser aplicado em conjunto com o Filtro Equalizador 

dependendo da necessidade do usuário. 

Valor acumulado 
~ 

a) 

Valor acumulado 
~ 

b) 
X 

Fig. 6.6 - a) Forma do acumulador de uma fonna circular com rota alternativa prestes a ser 

convoluído com o template, b) Fonna do acwnulador modificado após a convolução. 

6.5 - A visualização das formas circulares encontradas 

Após decidir quais são as posições do acumulador que indexam as prováveis 

formas circulares na imagem, esses valores indexantes são passados a uma função de 

visualização dessas formas circulares. Essa função então, deverá ser acessada pelo 

menu do programa como ilustrado na figura 6. 7 e usará o algoritmo de Bresenham 

para círculos a fim de desenhar no ponteiro lpMbid ou os círculos referentes às fonnas 

circulares encontradas, e depois requisitar a atualização de janela como está ilustrado 

na figura 6.8. Uma peculiaridade desse procedimento é que tanto a imagem original 

quanto a imagem de borda podem ser usadas para mostrar os círculos referentes às 

formas circulares encontradas. 
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6.6- A visualização dos dados das prováveis formas circulares 

O Scanc contém uma função que permite visualizar os parâmetros do centro (a, b), e 

o raio da forma circular, encontrados através dos detectores de círculos além do 

Fig. 6.7- Requisição por parte do usuário da visualização da forma circular encontrada. 

número original de incrementos no acumulador. para cada possível forma circular 

encontrada. Ao contrário da visualização da imagem da sobreposição do acumulador 

a qual pode ser modificada na aplicação do Filtro Equalizador ou do Filtro Fuzzy, a 

informação do número de incrementos aqui não é modificada e mostra exatamente o 

número de pontos de borda que contribuíram para a detecção. Um exemplo dessa 

visualização é ilustrado na figura 6.9. 

Além de ser visualizada esta imagem pode ser gravada tanto como um arquivo 

de imagem MBID quanto como um arquivo de caracteres em código ASCII, o qual 

pode ser exportável para o Matlab, a fim de obter o gráfico tridimensional da 

sobreposição do acumulador. 

Portanto o Filtro Comparativo deve ser aplicado todas as vezes que o Arranjo 

Acumulador for criado ou alterado pelo Filtro Equalizador ou pelo Filtro Fuzzy. 
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Íl Fig. 6.8 - Representação da forma circular encontrada através do desenho de um círculo. 

.. 

Fig. 6.9- Exemplo da visualizaç~1o dos dados de uma forma circular encontrada . 

•• 



.\ 

71 

7 - Apresentação dos resultados 

7.1- Resultados obtidos na representação das imagens contidas nos arquivos MBID 

Um Scanner Hewlett Packard ScanJet 4c foi usado para digitalizar a imagem 

da figura 7.1 com dimensões 320x200x256. Um aplicativo de tratamento de imagem, 

mais especificamente o Adobe Photoshop 3. O foi usado para alterar as dimensões 

dessa imagem para 320x200x16. A visualização destas duas imagens, de 256 e de 16 

níveis de cinza através do Scanc, estão ilustradas nas figuras 7.1 e 7.2 

respectivamente. 

I 
l 

Fig. 7.1 - Exemplo da visualização através do Scanc de uma imagem de 256 cores. 

Pode-se perceber que a qualidade da visualização na imagem de 16 níveis é inferior à 

qualidade da visualização da imagem de 256 níveis. Apesar do Scanc "aceitar" os 

dois tipos de imagem, todas os resultados neste trabalho serão obt idos para imagens 

de 256 cores ou níveis de cinza. 
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7.2 -Mudança da palette para tons de cinza 

A imagem da figura 7.3 bem como as demais no restante deste capítulo foram 

adquiridas através de uma câmera CCD Hitachi KP-11 O preto e branco e digitalizada 

numa High Reso/ution Frame Grabber DT -IRIS 2851. 

Fig. 7.2 -Exemplo da visualização através do Scanc de uma imagem de 16 cores. 

A palelle da imagem que é aplicada no Scanc nem sempre está em tons de 

cinza. A opção de transformação da palelle para tons de cinza deve ser utilizada, para 

garantir que a imagem analisada contenha apenas tons de cinza. Para o exemplo em 

questão obteve-se como resultado da mudança de palelle a imagem representada na 

figura 7.4. 

7.3- Aplicação dos métodos de suavização na imagem original 

Aplicou-se a suavização através da média na imagem da figura 7.5 cuja palelle 

foi trocada para tons de cinza e obteve-se como resultado a imagem da figura 7.6. 

Nota-se que o contraste da imagem foi reduzido. Isto acontece porque o valor 

de cada pixel da imagem passa a ser uma média entre seus vizinhos e as diferenças 

entre eles é diminuída. 
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Fig. 7.3 -Imagem com a palette original. 

Fig. 7.4 - Imagem com palette trocada para tons de cinza. 

Outra forma de suavizar a 1magem é através da aplicação de templates 

formados a partir da função Gaussiana. Isso foi feito na imagem da figura 7.5 e 

obteve-se a imagem da figura 7.7. Pode-se notar um alargamento das figuras na 

imagem que acontece porque as mudanças de níveis são atenuadas nesse processo 

devido ao resultado da convolução entre a função Gaussiana e a imagem. 
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7.4- Determinação das bordas na imagem 

Utilizou-se a imagem da figura 7.5 para realizar a detecção das bordas através de 

Sobe!, cuja imagem de gradientes resultante está ilustrada na figura 7.8 e a imagem 

binarizada com threshold igual a 1 00( cem) está ilustrada na figura 7. 9. 

Fig. 7.5 - Imagem original com palette trocada para tons de cinza. 

Fig. 7.6 - Imagem suavizada pela média. 

A mesma imagem foi usada para realizar esta separação através do operador 

OU-exclusivo. O resultado desta operação é ilustrado na figura 7.1 O, que é uma 
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tmagem pouco aproveitável para realizar a detecção de formas circulares, pots o 

operador detectou contornos extras àqueles que realmente existem na imagem. 

Fig. 7.7- Imagem suavizada através de uma função Gaussiana. 

Fig. 7.8 - Imagem obtida pela aplicação dos templates de Sobe!. 

Uma maneira eficaz de resolver este problema é suavizar essa imagem de borda, 

retirando assim as bordas consideradas como ruído. Foi aplicado então uma 

Gaussiana com desvio padrão igual a l(um) obtendo-se a imagem ilustrada na figura 

7.11. 
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Fig. 7.9- Imagem binarizada depois de aplicado os templatcs de Sobe!. 

J 

Fig. 7.10- Imagem já binarizada obtida pela aplicação do operador OU-exclusivo. 

,, 

Fig. 7.11 -Imagem de borda -OU-exclusivo - suavizada com uma Gaussiana. 
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Resultado semelhante acontece quando a suavização é feita através da média, 

porém tem a desvantagem de necessitar de uma binarização, com valor de threslwld 

bem ajustado, e uma inversão na imagem com outra binarização após a suavização 

como pode ser observado nas figuras 7. 12, 7. 13 e 7. 14. 

Fig. 7.12- Imagem de borda - OU-exclusivo- suavizada com a média. 

Fig. 7. 13- Imagem de borda suavizada com a média após a binarização com threshold = 28. 
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Fig. 7.14- Imagem de borda suavizada com a média binarizada e invertida. 

Outra maneira de obter as bordas de uma imagem é aplicar uma Gaussiana 

antes de aplicar o deteto r de bordas. As figuras 7.15 e 7.16 mostram o resultado de 

uma operação desse tipo, utilizando respectivamente o operador Sobel e o operador 

OU-exclusivo. A imagem suavizada é a apresentada na figura 7.7 . 

Fig. 7.15- Imagem de borda através de Sobe! obtida a partir de uma imagem suavizada pela 

Gaussiana. 

O problema aqui é a perda de informação, já que, além de parte da imagem ter 

sido perdida com a suavização, qualquer forma circular encontrada terá seu valor de 

raio alterado em relação a imagem original pois a imagem dos objetos foi dilatada. 

Uma imagem, representada na figura 7. 17, com objetos encostados entre si foi 

usada para realizar a detecção de suas bordas. O resultado é ilustrado na figura 7.18 
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onde pôde-se notar falhas na borda nas posições onde peças de contrastes 

aproximadamente iguais se tocaram. 

O detector de bordas a ser usado depende das características do processo, do 

tipo de objeto a ser inspecionado e o objetivo da detecção. Se, por exemplo, apenas a 

detecção da existência da forma circular for importante, um filtro utilizando a 

Gaussiana poderia ser usado, seguido de um detector de bordas OU-exclusivo, este 

processo fornece bordas finas, que evita dubiedades na detecção. Porém, se o valor 

do raio da forma circular a ser detectada for relevante, esta maneira de detectar 

bordas é ineficaz, pois modifica o valor do raio. 

Fig. 7.16- Imagem de borda através do OU-exclusivo obtida a partir de uma imagem suavizada pela 

Gaussiana . 

Fig. 7. 17 - Imagem original contendo objetos encostados entre si. 
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Fig. 7.18 - Imagem contendo as falhas na borda devido a falta de separação entre as peças. 

Através dos exemplos acima verifica-se que além do detector pode-se usar 

junto com este uma combinação de ferramentas gráficas mudando assim as 

características da borda detectada. Portanto a escolha do detector ou da combinação 

de ferramentas com o detector deve ser feita pelo usuário. 

Neste trabalho a escolha de qual detector a ser usado é irrelevante por se 

tratar de um estudo do método. Comparações entre imagens de bordas finas obtidas a 

partir do detector OU-exclusivo, precedida da aplicação do filtro que utiliza a 

Gaussiana, e imagens de bordas grossas obtidas a partir da aplicação do detetor 

Sobe!, também precedida do mesmo filtro, serão feitas neste trabalho para obtenção 

de diferenças de tempo. Daí a importância de se implementar diferentes filtros para se 

obter diferentes imagens de bordas. 

7. 5 - A detecção de formas circulares 

7.5.1 -Utilizando a Transformada de Hough 

Utilizando a Transformada de Hough para círculos a fim de detectar fonnas 

circulares com raio na faixa de 30(trinta) a 35(trinta e cinco) pixels na imagem de 

bordas contida na figura 7.9 obteve-se como resultado um espaço acumulador cuja 

sobreposição de seus picos em cada ponto da imagem está ilustrado no gráfico da 
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figura 7.19. Este gráfico foi obtido no Matlab através da importação da matriz 

formada pela sobreposição do acumulador exportada pelo Scanc. 

Pode-se notar neste gráfico que há evidência de duas formas circulares dentro 

da faixa de raios pesquisada. Então o Scanc precisa utilizar seu filtro comparativo que 

decide onde estão e quais são as prováveis formas circulares contidas na imagem 

através de um critério de comparação entre os maiores valores acumulados. Um de 

cada raio. 

Valor anmzenado no 
Jllranjo N.umJiador 
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Fig. 7.19 - Gráfico da sobreposiç.1o do acumulador obtido pela aplicação da Transformada de Hough 

para detectar as prováveis formas circulares muna imagem. 

7.5. 1.1 -Aplicando apenas o Filtro Comparativo 

Aplicou-se no acumulador evidenciado pelas sobreposições ilustradas na 

figura 7.19 o filtro comparativo na razão de 98% do maior pico na imagem. O 
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resultado pode ser visualizado na imagem de borda da figura 7.20 ou mesmo na 

imagem original da figura 7.21. 

O filtro encontrou uma forma circular apenas na posição (20 1, 65) com raio 

igual a 33(trinta e três) pixels, e 120(cento e vinte) pontos de borda contados no 

acumulador contribuíram para encontrar esta forma circular. Este resultado nos diz 

que um dos picos é pelo menos 2% mais alto que o outro. Dessa maneira a outra 

forma circular presente na imagem não pôde ser detectada com o filtro nessa razão. 

Fig. 7.20- Resultado da detccç.io pelo filtro comparativo visualizado na imagem de bordas . 

Fig. 7.21 - Resultado da detecção pelo filtro comparativo visualizado na imagem original. 

A outra forma circular é detectada quando o Filtro Comparativo é 

programado para uma razão de 85%. Foram então detectadas quatro formas 
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circulares como ilustrado na figura 7.22 : a primeira na posição (234, 174), raio igual a 

31(trinta e um) e 103(cento e três) pontos de borda no acumulador; a segunda na 

posição (230, 174), raio 32(trinta e dois) e I 07( cento e sete) pontos no acumulador; a 

terceira forma circular encontrada apresentou parâmetros, (20 1 ,65), raio 33, 

acumulador 120 e a quarta, (202,66), raio 34 e acumulador 106. 

Fig. 7.22- Resultado da detecção pelo filtro na razão de 85%. 

Através dos valores acumulados percebe-se que a pequena diferença que 

existe entre a altura de três dos quatro pontos detectado faz com que o filtro encontre 

nessa razão quatro formas circulares na imagem, nessa faixa de raios, e não duas. 

A outra forma circular presente na imagem da figura 7.5 pode ser detectada se 

for usada uma faixa para raios de maiores valores na detecção pela Transfom1ada de 

Hough. Aplicando uma faixa que vai de 65(sessenta e cinco) a 70(setenta) pixels de 

raio obteve-se a sobreposição do acumulador apresentado na figura 7.23. 

É aplicado então o filtro comparativo na razão de 98% detectando as formas 

circulares indicadas na figura 7.24 cujos parâmetros são: ( 198,64), raio 65(sessenta e 

cinco), acumulador 141; ( 196,65), raio 66, acumulador 142; (199,64), raio 67, 

acumulador 141 . 

Através de um programa que calcula o número de pontos traçados para um 

círculo de detenninado raio [apêndice 7], pode-se verificar que para os raios 31 (trinta 

e um), 32(trinta e dois), 33(trinta e três) e 34(trinta e quatro) o algoritmo utiliza 

184( cento e oitenta e quatro), 192( cento e noventa e dois), 200( duzentos), e 

novamente 200(duzentos) pontos respectivamente para desenhar os círculos. 
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Estes dados dizem que para o raio igual a 31 (trinta e um) o Scanc encontrou 

l03(cento e três) pontos de borda na imagem que contribuíram para detecção da 

forma circular, enquanto que um círculo de Bresenham com esse raio possui 

184( cento e oitenta e quatro) pontos. Ou seja, na verdade o programa detectou para 

Valor a~rmzenado no 
hranjo Jll.urmlador 
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o 
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o o 

Fig. 7.23 - Sobreposição do acumulador para raios na faixa 65 - 70. 

Fig. 7.24 -Formas circulares detectadas pelo Filtro Comparativo. 
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esse rato apenas 56% de uma fonna circular perfeita (partindo do princípio que o 

algoritmo Bresenham desenhe um círculo perfeito). O mesmo acontece quando 

analisamos os outros raios: para raio igual a 32(trinta e dois) apenas 55,7% da fonna 

circular foi detectada; para o raio igual a 33(trinta e três) 60% , e para o raio igual a 

34(trinta e quatro) 53%. 

Através desses números e da imagem contida nas figura 7.19 pode-se perceber 

que a contribuição de pontos da fonna circular cujos parâmetros são (20 1 ,65), raio 

33 foi maior que a contribuição de pontos das outras formas circulares encontradas na 

mesma faixa quando a seletividade do Filtro Comparativo foi rebaixada para 85%, e 

que este filtro detectou apenas essa fonna quando a seletividade foi escolhida a 98% 

ou mesmo até 90%. 

Na figura 7.22 percebe-se que as fonnas circulares encontradas para o corpo 

(supostamente circular) inferior estão deslocadas, uma para direita e outra para 

esquerda. Conclui-se então que o corpo é levemente elíptico, devido a iluminação 

inadequada no momento da aquisição da imagem através da câmera CCD, e não 

perfeitamente circular como podia parecer na imagem da figura 7.5, fornecendo um 

número pequeno de pontos de contribuição. Como o filtro usado compara os picos do 

acumulador, se houver na imagem uma verdadeira fonna circular, esta inibirá a 

detecção de outras formas, mesmo que sejam apenas levemente elípticas como é o 

caso desta imagem. 

Para a outra faixa de raios pesquisada a fonna circular foi detectada três vezes 

com percentagens de: 37,5% para raio igual a 65(sessenta e cinco), 37% para raio 

igual a 66(sessenta e seis) e 36% para raio igual a 67(sessenta e sete); de pontos de 

borda contribuintes pois os círculos de Bresenham foram formados com 376, 384, 

392 pontos respectivamente. Aqui, a diferença entre as contagens do acumulador foi 

muito pequena e o Filtro Comparativo não conseguiu separá-las mesmo na razão de 

98%. Os valores encontrados na detecção das fonnas circulares depois de aplicado o 

Filtro Comparativo estão discriminados nas tabelas 7.1 e 7.2. 
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7.5. 1.2- Utilizando o Filtro Fuzzy antes do Filtro Comparativo 

É aplicado o Filtro Fuzzy no acumulador cuja sobreposição está ilustrada na 

figura 7. 19. O resultado é a alteração do espaço acumulador. A figura 7.25 ilustra o 

gráfico da sobreposição do acumulador resultante da aplicação desse filtro. 

Formas Circulares Menores- Faixa de Raios (Pixels): 30 - 35 

Centro (x,y) Raio Acumulado Bresenham Percentagem 

(234, 174) 31 103 184 56% 

(230, 174) 32 107 192 55,7% 

(20 I ,65) 33 120 200 60% 

(202,66) 34 106 200 53% 

Tabela 7. I -Dados correspondentes às formas circulares com raios entre 30-35 pixcls. encontradas 

através da Transformada de Hough quando aplicado o Filtro Comparativo na razão de 85%. 

Formas Circulares Maiores - Faixa de Raios (Pixels): 65 - 70 

Centro (x,y) Raio Acumulado Bresenham Percentagem 

(198,64) 65 141 376 37,5% 

(196,65) 66 142 384 37% 

(199,64) 67 141 392 36% 

Tabela 7.2- Dados correspondentes às fonnas circulares com raios entre 65-70 pixels encontradas 

através da Transformada de Hough quando aplicado o Filtro Comparativo na razão de 98%. 

É aplicado nesse novo acumulador o Filtro Comparativo na razão de 98%, 

resultando na detecção de uma forma circular com parâmetros (20 1 ,65), raio 33, cujo 

valor acumulado original é 120( cento e vinte) pontos de contribuição, que pode ser 

visualizada pela imagem da figura 7.26. 

Novamente o Filtro Comparativo foi aplicado na razão de 90% e três formas 

circulares visualizadas na figura 7.27 foram detectadas com parâmetros: 

(231, 174),raio 32, acumulador l 07, (20 1,65), raio 33, acumulador 120, (20 l ,66), raio 
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Fig. 7.25 - Gráfico obtido a partir da sobreposição do acumulador alterado pelo Filtro Fuzzy. 

Fig. 7.26 -Forma circular encontrada pelo Filtro Comparativo a 98% depois de aplicado o Filtro 

Fuzzy no acumulador. 
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34, acumulador 106. Nota-se que a perda de seletividade do Filtro Comparativo para 

haver a detecção da outra forma não precisou ser tão grande quanto quando ele foi 
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aplicado no acumulador original, além do mais o Filtro Fuzzy selecionou apenas uma 

forma circular para o corpo inferior direito da imagem, pois este filtro escolheu uma 

rota alternativa entre os pontos de borda das duas prováveis formas circulares 

encontrada para o corpo infelior direito encontrados antes da aplicação deste filtro 

aumentando o pico do acumulador na posição incrementada a partir dessa rota. 

Porém o mesmo não aconteceu com as formas circulares detectadas nessa 

faixa para o corpo posicionado na parte superior da imagem, pois a duplicidade não 

aconteceu pelo fato do filtro ter encontrado rotas alternativas para as formas 

circulares mas pelo fato das bordas serem grossas o suficiente para gerar a 

duplicidade. 

Fig. 7.27- Formas circulares encontradas pelo Filtro Comparativo a 90% depois de aplicado o Filtro 

Fuzzy no acumulador. 

Também foi aplicado o Filtro Fuzzy no acumulador original criado quando na 

aplicação da Transfonnada de Hough para a faixa de raios que vai de 65 a 70 pixels 

resultando no espaço acumulador representado pelas sobreposições da figura 7.28. E 

depois foi aplicado também o Filtro Comparativo na razão de 98% detectando as duas 

formas circulares mostradas na imagem da figura 7.29 cujos parâmetros são: 

( 198,64), raio 66 e valor acumulado original de 142 pontos de borda e a outra forma 

circular com centro em (198,64), raio 67 e acumulador 141. Na figura 7.30 pode-se 

visualizar as duas formas circulares encontradas na imagem de bordas. 
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Fig. 7.28 -Sobreposição do acumulador modificado pelo Filtro Fuzzy. 

Fig. 7.29 - Formas circulares encontradas pelo Filtro Comparativo na razão de 98% a partir do 

acumulador alterado pelo Filtro Fuzzy desenhadas na imagem original. 

É também ilustrado, na figura 7.31 , o posicionamento das formas circulares, 

na imagem de bordas, encontradas quando na aplicação do Filtro Comparativo no 

acumulador original. Através dessa imagem pode-se notar que há uma forma circular 
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detectada a partir de uma rota alternativa entre as bordas da imagem. O Filtro Fuzzy 

portanto, escolhe uma nova rota entre as bordas da imagem incrementando o centro 

encontrado para essa rota. Porém, novamente houve uma duplicidade na detecção 

causada pela largura da borda. 

Fig. 7.30 -Formas circulares encontradas pelo Filtro Comparativo na razão de 98% a partir do 

acumulador alterado pelo Filtro Fuzzy desenhadas na imagem de borda. 

Fig. 7.31 - Fonnas circulares encontradas pelo Filtro Comparativo na razão de 98% a partir do 

acumulador original desenhadas na imagem de borda. 
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7.5.1 .3- Aplicando o Filtro Equalizador antes do Comparativo 

A imagem mamográfica da figura 7.32 foi submetida à analise através do 

Scanc. As bordas foram obtidas através de Sobel e da binarização da imagem. O 

resultando está ilustrado na figura 7.33 . 

Fig. 7.32 - Imagem original de uma mamografia. 

Foi aplicada então a detecção através da Transformada de Hough para faixa 

de raios que vai de 25 a 50 pixel.\· resultando no acumulador representado pela 

sobreposição de seus picos ilustrada na figura 7.34. A aplicação de um Filtro 

Comparativo na razão de 98% resultou na detecção de uma forma circular com 

parâmetros (464,92), raio 48, acumulador 169 que pode ser visualizada através da 

figura 7.35. 

O Filtro Comparativo também foi aplicado a uma razão de 95%, detectando 

agora duas formas circulares cujos parâmetros são: (464,91), raio 47, acumulador 165 

e (464,92), raio 48, acumulador 169. A figura 7.36 ilustra esta situação. 
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Fig. 7.33 -Imagem de bordas da mamografia. 
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Fig. 7.34 - Sobreposição do acumulador obtida pela aplicação da Transformada de Hough na imagem 

de bordas da mamografia. 



Fig. 7.35 -Visualização na imagem original da forma circular encontrada quando usado o Filtro 

Comparativo na razão de 98%. 
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Fig. 7.36 -Visualização na imagem original das formas circulares encontradas quando aplicado o 

Filtro Comparativo na razão de 95%. 
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Foi aplicado o Filtro Comparativo na razão de 75% que é a menor permitida 

pelo programa, as formas circulares escolhidas pelo filtro estão ilustradas na figura 

7.37. 

Percebe-se que o pico referente ao corpo menor está abaixo de 75% do pico referente 

ao corpo maior. Esta grande diferença é causada principalmente pelo fato do corpo 

maior possuir mais pontos que o corpo menor sem necessariamente ser mais circular 

que o outro. 

Fig. 7.37- Visualização na imagem original das formas circulares encontradas quando aplicado o 

Filtro Comparativo na razão de 75%. 

Nesta situação o Filtro Comparativo fornece um resultado indesejado já que 

ele provoca a perda da detecção de uma forma circular menor quando um corpo 

circular maior estiver presente na mesma faixa de raios. 

Foi aplicado o Filtro Equalizador no acumulador original obtendo um novo 

espaço acumulador representado na figura 7.38 pelas sobreposições de seus picos. 

Filtro Comparativo é novamente aplicado na razão de 98% selecionando assim 

uma forma circular apenas cujos parâmetros são: (49,171), raio 25, com 97(noventa e 
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sete) pontos de borda contribuindo no acumulador para sua detecção. A visualização 

dessa detecção pode ser feita na figura 7.39. 

A seletividade do Filtro Comparativo é reduzida para razão de 90% a 

fim de permitir a detecção da outra fom1a circular presente na imagem (isso não 

aconteceu na razão de 95% ). Três formas circulares, que podem ser visualizadas na 
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Fig. 7.38 - Sobreposiçlio do acumulador modificado pelo Filtro Equalizador. 

600 

figura 7.40, foram selecionadas pelo filtro nessa razão, seus parâmetros são: ( 49, 171 ), 

raio 25, acumulador 97; (464,91), raio 47, acumulador 165, (464,92), raio 48, 

acumulador 169. 

Estes resultados nos dizem que a quantidade de pontos de borda que 

contribuíram para a detecção da forma circular foi proporcionalmente (em relação ao 

valor do raio) maior no corpo menor. 



•l 

\ 

. , 

Fig. 7.39 -Formas circulares detectadas pelo Filtro Comparativo, na razão de 98%, aplicado no 

acumulador modificado pelo Filtro Equalizador . 

Fig. 7.40 -Formas circulares detectadas pelo Filtro Comparativo, na razão de 90%, aplicado no 

acumulador modificado pelo Filtro Equalizador. 
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7.5.2- Utilizando o método de Template Matching 

Utilizando o método do Template Matching a fim de detectar formas 

circulares com raio na faixa de 30(trinta) a 35(trinta e cinco) pixels na imagem de 

bordas contida na figura 7.9 obteve-se como resultado um espaço acumulador cuja 

sobreposição de seus picos em cada ponto da imagem está ilustrado no gráfico da 

figura 7.41 que é idêntica ao gráfico na da figura 7.19 obtida com a aplicação da 

Transformada de Hough. 
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Fig. 7.4 1 -Gráfico da sobreposição do acumulador obtido pela aplicaç.1o da técnica de Templatc 

Matching para detectar as prováveis formas circulares na imagem. 

Naturalmente a detecção pelo Filtro Comparativo se dará da mesma forma que 

no acumulador original obtido a partir da Transformada de Hough, e também pode 

ser alterado pelos Filtros Fuzzy e Equalizador obtendo-se os mesmos resultados no 

acumulador. 
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7.5.3 -Obtendo os tempos de execução 

Para medir os tempos de execução dos acumuladores, fonnados pela 

Transfom1ada de Hough pela técnica do Template Matching, bem como dos filtros 

Comparativo, Fuzzy e Equalizador, foram usadas as imagens das figuras 7.15 e 7.16 

(com dimensões 320x240 pixels) obtidas a partir da aplicação de uma Gaussiana com 

desvio 0,2 na imagem original com palette trocada para tons de cinza e bordas obtidas 

a partir de Sobe! e OU-Exclusivo respectivamente. Estas imagens de bordas têm 

respectivamente 3.598(três mil, quinhentos e noventa e oito) e l.598(mil, quinhentos 

e noventa e oito) pontos de borda. Estes números de pontos são obtidos por um 

programa contador cujo código fonte está contido no apêndice 8. A figura 7.42 (com 

dimensões 378x283 pixel:-,") que possui os mesmos pontos de borda que a imagem da 

figura 7. 16 também foi usada, pois sendo maior que as outras pennite uma 

comparação de resultados em imagens de diferentes tamanhos. Os resultados 

referentes às figuras 7.15, 7.16 e 7.42 constam nas tabelas 7.1, 7.2 e 7.3 

respectivamente. 

Gráficos tridimensionais onde um eixo representa o início das faixas de raios 

pesquisadas, o outro representa a amplitude da faixa de raios e o terceiro eixo 

representa o tempo de execução das rotinas do programa estão ilustrados nas figuras 

cuja numeração vai de 7.43 a 7.58. 

Fig. 7.42 - Imagem- com dimensões 378x283 pixels- com bordas obtidas através do OU-exclusivo a 

partir de uma imagem suavizada pela Gaussiana. 
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Faixa Número TH Fuzzy Equaliz. Comp. TM Fuzzy Equaliz. Comp. 

de de raios (scg) (scg) (seg) (seg) (seg) (scg) (scg) (scg) 

raios 

20-25 6 19 57 I o 183 57 I o 
20-35 16 62 153 5 I 586 158 5 I 

20-45 26 126 252 8 2 1116 259 8 2 

45-50 6 38 60 I o 362 59 1 o 
45-60 16 111 161 5 1 1058 159 5 1 

45-70 26 205 263 8 2 1852 260 8 2 

70-75 6 55 60 1 o 525 59 1 o 
70-85 16 157 162 5 1 1481 161 5 1 

70-95 26 297 264 8 2 2556 260 8 2 

Tabela 7.3 - Tempos medidos na detecç;'io de formas ctrculares numa tmagem (320x240x256) de 

bordas grossas através da TH (Transformada de Hough) e TM (Tcmplate Matching) usando os filtros 

Fuzzy, Equalizador e Comparativo. A medição dos tempos dos filtros é independente. 

Faixa Número TH Fuzzy Equaliz. Comp. TM Fuzzy Equaliz. Comp. 

de de raios (seg) (scg) (seg) (seg) (seg) (seg) (seg) (seg) 

raios 

20-25 6 9 57 1 o 174 57 I o 
20-35 16 30 153 5 1 556 153 5 1 

20-45 26 70 252 8 2 1051 252 8 2 

45-50 6 17 60 1 o 343 60 I o 
45-60 16 53 161 5 1 1007 161 5 1 

45-70 26 103 263 8 2 1766 263 8 2 

70-75 6 25 60 1 o 501 60 1 o 

70-85 16 73 162 5 1 1421 162 5 1 

70-95 26 130 168 8 2 2433 268 8 2 

Tabela 7.4 - Tempos medidos na detccç;1o de formas ctrctdares numa tmagem (320x240x256) de 

bordas finas através da TH (Transformada de Hough) e TM (Template Matching) usando os filtros 

Fuzzy, Equalizador e Comparativo. A medição dos tempos dos filtros é independente. 
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Faixa Número TH Fuzzy Equaliz. Comp. TM Fuzzy Equaliz. Comp. 

de de raios (seg) (seg) (seg) (seg) (seg) (seg) (seg) (seg) 

raios 

20-25 6 10 81 2 I 280 79 2 I 

20-35 16 34 212 6 2 767 212 6 2 

20-45 26 70 347 11 4 1475 350 11 4 

45-50 6 20 81 2 o 474 80 2 o 

45-60 16 60 217 6 2 1388 221 6 2 

45-70 26 125 354 11 4 2470 352 I I 4 

70-75 6 29 82 2 1 700 80 2 I 

70-85 16 96 221 6 2 1985 218 6 2 

70-95 26 144 360 11 4 3406 359 11 4 

Tabela 7.5 - Tempos medidos na detecção de formas circulares numa imagem (378x283x256) de 

bordas finas através da TH (Transformada de Hough) e TM (Template Matching) usando os filtros 

Fuzzy, Equalizador e Comparativo. A medição dos tempos dos filtros é independente. 
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Fig. 7.43 - Gráfico referente aos tempos medidos na execuç.1o do Arrmtio Acumulador usando a 

Transformada de Hough na imagem (320x240x256) de bordas grossas. Os eixos do gráfico são dadas 

pelo inicio da faixa de raios que deverá ser usada para detectar a forma circular, a quantidade de 

raios a serem pesquisados menos um e o tempo em segundos que o detector consumiu para realizar a 

detecção. 
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Fig. 7.44 - Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Arranjo Acumulador usando o 

método do Template Matclúng na imagem (320x240x256) de bordas grossas . 
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Fig. 7.45- Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Arranjo Acumulador usando a 

Transformada de Hough na imagem (320x240x256) de bordas fi nas. 
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Fig. 7.46- Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Arranjo Acumulador usando o 

método do Template Matching na imagem (320x240x256) de bordas finas. 
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Fig. 7.47- Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Arrattio Acumulador usando a 

Transformada de Hough na imagem (378x283x256) de bordas finas. 
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Fig. 7.48- Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Arranjo Acumulador usando o 

método do Template Matching na imagem (378x282x256) de bordas finas. 
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Fig. 7.49 - Gráfico referente aos tempos medidos na execuç.1o do Filtro Fuzzy após a constmção do 

Arranjo Acumulador pela Transformada de Hough na imagem (320x240x256) de bordas grossas. 
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Fig. 7.50- Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Filtro Fuzzy após a constmção do 

Arranjo Acumulador pela técnica do Template Matching na imagem (320x240x256) de bordas 

grossas. 
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Fig. 7.51 -Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Filtro Fuzzy após a construção do 

Arranjo Acumulador pela Transformada de Hough na imagem (320x240x256) de bordas finas. 
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Fig. 7.52- Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Filtro Fuzzy após a constmção do 

Arrmuo Acmnulador pela técnica do Template Matclting na imagem (320x240x256) de bordas 

finas. 
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Fig. 7.53 -Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Filtro Fuzzy após a constmção do 

Arranjo Acumulador pela Transformada de Hough na imagem (378x282x256) de bordas finas. 
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Fig. 7.54 - Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Filtro Fuzzy após a construç.1o do 

Arra•uo Acumulador pela técnica do Template Matching na imagem (378x282x256) de bordas 

finas. 
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Fig. 7.55 -Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Filtro Equalizador após a 

construção do Arranjo Acumulador pela Transformada de Hougb e Template Matching nas imagens 

(320x240x256) de bordas grossas c finas. 
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Fig. 7 .56- Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Filtro Equalizador após a 

constmção do Arranjo Acumulador pela Transformada de Hough e Template Matclúng na imagem 

(378x282x256) de bordas finas. 

2 

1,5 a 01,5-2 
I - 01-1,5 
8. 1 25 
E • O,S-1 ., 

0,5 00-0,5 ... 
raios-1 

o 

70 
inicio em foixa 

Fig. 7.57 - Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Filtro Comparativo após a 

constmção do Arranjo Acumulador pela Transformada de Hough e Template Matching nas imagens 

(320x240x256) de bordas grossas c finas. 
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Fig. 7.58 - Gráfico referente aos tempos medidos na execução do Filtro Comparativo após a 

constmç.1o do Arranjo Acumulador pela Transformada de Hough c Template Matclúug na imagem 

(378x282x256) de bordas finas. 

Pode-se perceber através das tabelas 7.1, 7.2 e 7.3 e também pelos gráficos 

ilustrados nas figuras cujas numerações vão de 7.43 a 7.58, referentes ao tempo de 

construção do acumulador tanto pela aplicação da Transformada de Hough quanto 

pelo método do Template Matching, que o tempo de processamento cresce tanto com 

o aumento do número de raios pesquisados quanto com aumento do valor inicial da 

faixa, ou seja, quanto maior o número de raios que se quer pesquisar ou quanto 

maiores forem os valores absolutos dos raios pesquisados maior será o tempo gasto 

na execução do acumulador. 

Outro fato que se pôde observar nestas mesmas tabelas e gráficos é que o 

tempo de execução do acumulador através do método do Template Matching foi 

quase sempre mais de lO(dez) vezes o tempo de execução através da Transformada 

de Hough. Principalmente quando as bordas na imagem eram finas. 

O tempo de execução do acumulador através da Transformada de Hough para 

a imagem de bordas grossas da figura 7.15 foi consideravelmente maior que o tempo 

gasto para a imagem de bordas finas da figura 7 .16, que por sua vez foi muito 

próximo do tempo gasto para a imagem de bordas finas, porém de maiores medidas, 

da figura 7.42, havendo nesse caso um pequeno incremento de tempo quando 

processada a imagem de maiores dimensões. 
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Resultado oposto se deu quando usado o método do Template Matching, que 

pouco variou o tempo de processamento entre as imagens de bordas grossas e finas, 

porém sofreu um considerável aumento no tempo quando foi usada uma imagem de 

maiores dimensões. 

Através dos gráficos cujas figuras têm numerações que vão de 7.49 a 7.54 e 

novamente através das tabelas, pode-se perceber que o tempo de execução do Filtro 

Fuzzy foi praticamente o mesmo tanto na imagem de bordas finas quanto na imagem 

de bordas grossas, quando essas imagens possuíam as mesmas dimensões. Invariante 

ao fato do acumulador ser construído através da Transformada de Hough ou do 

método do Template Matching. A mudança ocorre quando usada uma imagem de 

maiores dimensões. 

O Filtro Equalizador analisado nos gráficos das figuras 7.55 e 7.56 é muito 

mais rápido que o Filtro Fuzzy e mantém as mesmas características que este filtro no 

que diz respeito a relação do tempo de processamento com o tamanho da imagem e 

com o tipo de método utilizado na formação do acumulador. 

Os gráficos representados nas figuras 7.57 e 7.58 ilustram o comportamento 

do tempo de execução do filtro Comparativo. Percebe-se através destes gráficos que 

o tempo de execução deste filtro é sempre muito baixo e é independente do fato do 

acumulador ter sido gerado através da Transformada de Hough ou do método do 

Temp/ate Matching. Independe também do número de pontos de borda em imagens 

de mesmo tamanho e do valor absoluto do raio pesquisado. Porém o tempo de 

processamento varia em imagens de diferentes dimensões ou para diferentes 

comprimentos de faixa de raios pesquisados. 
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Conclusões 

Foi desenvolvido um programa capaz de detectar formas circulares em 

imagens digitais. No programa foram implementados dois métodos distintos de 

detecção de formas circulares: Transformada de Hough e Template Matching. 

Através de resultados experimentais constatou-se que a performance de ambos os 

métodos é dependente da borda detectada. Este resultado já era esperado, já que 

ambos os métodos utilizam os pontos de borda como ponto de partida para análise, 

embora apresentem características próprias. A Transformada de Hough analisa a 

imagem ponto a ponto e o Template Matching faz a comparação entre formas 

verificando se as posições dos pontos coincidem. Mas apesar da dependência da 

borda, ambos o métodos apresentaram uma boa tolerância, tanto a ruídos quanto à 

deformidades na forma. 

Constatou-se também que o tempo de processamento requerido para o 

método de Hough, foi, de forma geral, menor que o requerido para o método de 

Template Matching utilizado. Isso aconteceu porque o método de Hough analisa 

apenas os pontos de borda enquanto que o método de Template Matching analisa 

todos os pontos da imagem. Portanto este método é mais adequado para aplicações 

em tempo real. 

Verificou-se que o Filtro Comparativo implementado no programa foi capaz 

de discriminar as formas circulares da imagem a partir do conteúdo do acumulador 

gerado na aplicação dos métodos de detecção (Transformada de Hough e Template 

Matching) nas imagens de borda. Porém um melhor resultado poderia ser obtido se 

fosse aplicado um algoritmo de 17lining nas bordas obtidas, pois bordas grossas 

geram detecções extras para a mesma forma circular. 

Ao contrário do que alegaram 14Han et alii, 1994, concluímos que seu 

algoritmo baseado na lógica Fuzzy não é capaz de abolir as detecções extras de 

formas circulares que aconteceram por causa das bordas grossas. Por se tratar de uma 

convolução de um temp/ate circular com o espaço acumulador, o método de Han não 

afina os picos que ocorrem neste espaço, mas cria um pico apenas, num ponto médio 

ponderado nas situações em que havia dois picos muito próximos um do outro de 
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amplitudes aproximadamente iguais no acumulador, gerados pelos caminhos 

alternativos das fom1as circulares na imagem. Portanto o filtro de Han é eficaz 

quando o detetar encontrou formas circulares extras devido à distorções na forma. 

Porém a aplicação deste filtro eleva consideravelmente o tempo necessário para 

realizar a detecção. 

O Filtro Comparativo apresentou limitações identificando apenas a mator 

forma circular quando os raios apresentam valores distantes. Esse problema é 

resolvido aplicando o Filtro Equalizador. 

O Filtro Equalizador apresenta um bom desempenho igualando as amplitudes 

dos picos no acumulador, referentes às formas circulares. 

Portanto a aplicação da Transformada de Hough juntamente com o Filtro 

Comparativo e o Filtro Equalizador constitui um método eficiente para detectar 

formas circulares. 
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Apêndice 1 - Programa fonte para detecção de formas circulares 

t• -------------------------------------------------------
SCANC - Detecção de CircunfcrO::ncias 
Paulo Ccsar Lucena Bentes 

-------------------------------------------------------- • I 

Seção 1.1 - Declarações Globais 

#includc <Windows. h> 
#include <windowsx.h> 
#include <commdlg.h> 
#include <stdlib.h> 
#includc <math.h> 
#includc <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <time.h> 
#includc "scanc.h" 
#define MIN(a,b) ((a)< (b)? (a): (b)) 
#define min(a,b) (((a)< (b))? (a) : (b)) 
#define max(a,b) (((a)> (b))? (a) : (b)) 
#define MAXIMOTAM 32 
HANDLE hCop ; 
HCURSOR hcurSave; 
HPALETI'E hpai=O, hpaiPrcv: 
liANDLE hStrings [6]; 
DWORD dwTamanhoMbidPont: 
BITMAPFILEHEADER bmfh ; 
short nTotal = O; 
unsigned int raio_inf=l; 
unsigned int raio_sup=l: 
float razao=O; 
char szNomeAplic O = "Scanc" : 
unsigned int alt[27]; 
unsigned int rai [27]; 
unsigned int x_ maior[27]; 
unsigned int y_maior[27]: 
float tp[3): 
char szString [MAXIMOTAMJ; 

WORD 
int 
long FAR PASCAL_cxport 
int 

int 

void 
void 

int 

int 

void 

void 
void 
void 
DWORD 
unsigncd int 
DWORD 
DWORD 
short 
unsigncd int hugc 
unsigncrl int 
float 
DWORD 
unsigncd int 

GravaDib(char • ,BYTE hugc • ); 
AcumPtr(BYTE hugc • ,DWORD); 
ProcJan (HWND, UINT, UINT, LONG); 
HoughCirc(unsigned int,unsigned int,BYTE huge • , 

unsigned int hugc *): 
Acumulador(unsigned int, unsigned int, unsigned int, 
unsigned int,unsigned int, BYTE huge • ,unsigned int huge "); 
GardaValor(BYTE hugc •, unsigncd int huge *); 
func(unsigned int, unsigncd int, unsigned int, BYTE huge •, 

unsigncd int hugc "): 
Brcscnham(unsigncd int,unsigncd int,BYTE huge •, 

unsigned int hugc *); 
Tcmplate(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigncd int, 

unsigncd int, BYTE huge •,unsigned int huge *): 
reg(unsigned int, unsigncd int, unsigned int, BYTE hugc •, 

unsigned int huge •); 
circulo(int, int, int, BYTE hugc *); 
d_circulo(int, int. int, int,BYTE hugc *); 
DrawlpMbid(int. int,BYTE hugc •); 
vai=O; 
x_ v=O,y _ v=O,z_ v=O,bota=O: 
Tudo=O: 
Tam_x_y=O; 
altura=O, largura=O; 
cnd; 
Raio.X_ccn.Y_ccn; 
Topo; 
cont; 
Ampl. marcaAit =O, marca= 1; 

Seção 1.2 - C1iação da Janela 

t··~·················~··················~·····~··········~····· 
• JANELA PRINCIPAL 
• Declara as características da Janela 
• Cria a Janela .•••.••••..•.....•.•...•.....•............•••....•.•...••..••• , 
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int PASCAL WinMain (HANDLE hCopia, HANDLE hPrcvlnstancc, 
LPSTR lpszLinhaCmd, int nCmdMostrar) 

{ 
HWND 
MSG 
WNDCLASS 

hjan; 
msg ; 
classejan; 

i f (!hPrcv!nstancc) 
{ 
classcjan.stylc = CS_HREDRAW I cs_ VREDRAW; 
classcjan.lp(nWndProc = ProcJan ; 
classcjan.cbCisExtra = O ; 
classcjan.cbWndExtra = O; 
classcjan.hlnstancc = hCopia ; 
classcjan.hlcon = Loadlcon (hCopia, "mcuicone"); 
clas.~ejan.hCursor = LoadCursor (NULL. IDC_ARROW); 
classejan.hbrBackground = GctStockObject (WHITE_BRUSH) ; 
classcjan.lpszMenuNamc = s;-;NomeAplic ; 
classcjan.lpszClassName = s;-;NomcAplic ; 

RcgisterClass (&classcjan); 
} 

hCop = hCopia ; 

hjan = CreatcWindow (szNomeAplic. "Scanc". 
ws_OVERLAPPEDWlNDOW 1 ws_ vscROLL 1 
WS_HSCROLL,CW _ USEDEfiAULT. CW _ USEDEFAULT. 
CW_USEDEFAUI:r. CW_USEDEfiAULT. NULL. NULL. 
hCopia, NULL) ; 

ShowWindow (hjan. nCmdMostrar) ; 
UpdatcWindow (hjan); 

whilc (GctMcssage (&msg. NULL, O, O)) 
{ 
TranslatcMessage (&msg); 
DispatchMessage (&msg); 

rcturn msg.wParam ; 
} 

Seção 1.3 - Funções para extrair informações do ponteiro 
criado a partir da leitura do arquivo de imagem 

,~-·~············· ···· ····~····· · · ··~· ~······················· ~········· 
• Função que extrai o tamanho da estrutura BITMAPINFOHEADER em bytcs 

······· ············· · ···· ···· ·~~···················· ······· · ···········t 
DWORD TamCabccalholnfoMbid (BYTE huge *lpMbids) 

{ 
return(((BITMAPlNFOHEADER hugc *) lpMbids)->biSize); 
} 

, ..••...............••.•.•••........................•.....••.•....•..... 
• Função que extrai o valor de intensidade do vermelho da estrutura 
• RGBQUAD do pixel correspondente 

····················~·································· ··~··· ···· ······! 
WORD ValorRrgbquad(BYTE hugc • lpMbid) 

{ 
rcturn((WORD)((RGBQUAD huge ") lpMbid)->rgbRcd); 
} 

~ Função que extrai o valor de intensidade do verde da estrutura 
• RGBQUAD do pixel correspondente 

·······························~····· · · ······························~·, 
WORD ValorGrgbquad(BYTE hugc *lpMbid) 

{ 
retum((WORD)((RGBQUAD huge *) lpMbid)->rgbGrcen); 
} 

, ......•................•..•................................•..••....... 
• Função que extrai o valor de intensidade do azul da estrutura 
• RGBQUAD do pixel correspondente 

·····~·········· ~· ·· ········· ·· ········ ···· ·· ····· · ·· ·· ··· ·· ·····~······/ 
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< 

WORD YalorBrgbquad(BYTE hugc *lpMbid) 
{ 
rctum((WORD)((RGBQUAD huge *) lpMbid)->rgbBiuc): 
} 

j••••t~·· · ································ · ········ · ····· · · · ····· · · ··~· · 
• Função que extrai da estrutura BITMAPINFOHr.:ADER o valor do 
• número de cores (ou número de níveis de ci117-a) do I31TMAP 

······ *·························~··· ········ · · · ··· · ··· ·· ·· ·· ·· ·· · ·· · ·· ·/ 

WORD NumCoreslnfoMbid (BYTE huge • lpMbids) 
{ 
i f (((BITMAPINFOHEADER huge *) lpMbids)->biCirUscd != O) 
retum((WORD) ((BITMAPINFOHEADER huge ") lpMbids)->biCirUscd ); 
else 
return (WORD) pow(2.(((I3ITMAPINFOHEADER huge *)lpMbids)->biBitCount)); 
} 

, .•••.••••.•.••••••..... ..••..•.•..•.•.. ...•....••.•..... ..•..•.••.•••.• 
• Função que extrai da estrutura BITMAPINFOHEADER o valor da 
• largura do mapa de b its em pontos 

······· ············ ·~ ····~··~· , ········ ·············~······~·· · · · · · · ···; 
WORD LarguraMbid (BYTE hugc "lpMbid) 

{ 
if (famCabecalholnfoMbid (lpMbid) ==sizcof(BITMAPCOREHEADER)) 
return (WORD) (((131TMAPCOREHEADER huge *)lpMbid)->bcWidth); 
else 
return (WORD) (((RITMAPINFOHEADER huge *)lpMbid)->biWidth) ; 
} 

, .......•...•................................. ................ ..... ... .. 
• Função que extrai da estrutura BITI\1APINFOHEADER o valor da 
• altura do mapa de bits em pontos • 
·· · ············· · ·· ·· ······ ·· ·· ·· ······ ············~··· ·· ·· ·· ···••t ••••t 
WORD AlturaMbid (BYTE huge •tpMbid) 

{ 
if (famCabccalholnfoMbid (lpMbid) == sizcof(BlTMAPCOREHEADER)) 

·' 

retum (WORD) (((BITMAPCOREITEADER huge •)lpMbid)->bcHeight) ; 
e lse 
return (WORD) (((BITMAPINFOHEADER huge ")lpMbid)->biHeight) ; 
} 

f•••····· · ·· · ·········· ~ ·················· · ········· · ··················· 
• Função que calcula a posição do primeiro BYTE de imagem no 
• ponteiro do BITMAP ...........••.•.................•.......................•.•...••....••• , 
BYTEhuge • regaEnderecoMbid (BYTE huge • lpMbid) 
{ 
DWORD 
WORD 

dwNumCores. dwTamTabclaCores ; 
wContaBit: 

i f (famCabccalholnfoMbid (lpMbid) == sizeof(BffMAPCOREHEADER)) 
{ 
wContaBit = ((BITMAPCOREHEADER huge *)lpMbid)->bcBitCount ; 

if (wConta13it != 24) 
dwNumCorcs = 1 L<< wContaBit ; 

else 
dwNumCores = O; 

dwTamTabelaCorcs = dwNumCorcs • sizeof (RGIJTRIPLE) ; 
} 

elsc 
{ 
wContal3it = ((BITMAPlNFOHEADER hugc • )lpMbid)->biBitCount : 

i f (famCabccalholnfoMbid (lpMbid) >= 36) 
dwNumCores = ((BITMAPINFOHEADER huge 0 )lpMbid)->biClrUsed; 

clse 
dwNumCores =O; 

i f (dwNumCores ==O) 
{ 
i f (wContaBit != 24) 

dwNumCorcs = I L<< wContal3it ; 
else 

dwNumCores = O ; 
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dwTamTabclaCorcs = dwNumCorcs • sizcof (RGBQUAD); 
} 

rctum lpMbid + TamCabccalholnfoMbid (lpMbid) +dwTamTabclaCores ; 
} 

Seção 1.4 - Funções de controle de caixas de diálogo 

;······ ······························*··················· ······· 
• Função que controla a Caixa de Diálogo usada no Sobre .•••.•.•••.•••••....•. ...•.•...............••.••.....•••••.••.• , 
BOOL FAR PASCAL _expor! ProcDlgSobre (HWND hDlg. UINT mensagem, UINT wParam. 

switch (mensagem) 
{ 
case WM_INITDIALOG: 

rcturn TRUE ; 

case WM_COMMAND: 
switch (wParam) 

{ 
case IDOK: 

} 
rcturn F ALSE ; 
} 

break; 

case IDCANCEL: 
EndDialog (hDlg. O) ; 
rcturn TRUE; 

LONG !Param) 

;··· ·· ···· ············ ···· · · · ·· ······ ·· ···· ·· ·· ···· · ··· ····· · ~· ·· ··· ··· · 
• Função que controla a Caixa de Diálogo usada na entrada do valor de 
• limiar (Thrcshold) através do teclado 

· · · ·· ·· · · · · · ·· · · · ·· ··~ ········ ·· ·*·· ·· ·· ····· ~ · · ···· · · · ·· · '4 ** •~··· · ·•4f 

BOOL FAR PASCAL _export l'rocDlg(HWND hDlg. UINT mensagem. UINT lwParam. 
LONG !Param) 

{ 
switch (mensagem) 

case WM_ fNIT DIALOG: 
SendDlgltcmMessage (hDlg, IDD _STRlNG. 

return TRUE ; 

case WM_COMMAND: 
switch (wParam) 

{ 
case IDOK: 

EM_LIMITTEXT,MAXIMOTAM -1 , OL); 

GctDlgltcmText (hDlg, IDD_STRfNG, szString. MAXIMOTAM); 
EndDialog (hDig, TRUE) ; 
retumTRUE; 
} 

} 
retum FALSE ; 
} 

, ...•.•...............•.•...•.............................•.•.........•. 
• f'unção que controla a entrada do valor de limiar (l'hreshold) através 
• do teclado na Caixa de Diálogo usada para receber este valor 

· ·· · · · ~· · · · ·····~ · · ·~· · · ································~··········· · ··t 

BOOL FAR PASCAL _expor! AdieionaString (LPSTR lpStringEnt) 

int nivlnlCin ; 

nivlntCin = atoi(lpStringEnt); 

i f ((O== (lstrlen (lpStringEnt))) 11 nivlntCin > 25511 nivlntCin <O) 
return NULL ; 
return (int) nivlntCin ; 
} 

,~···~ ·· · -· · ··· · · ·· · ··· ········ · ··· ·· ···· · ·· · ···· · ······· · · ·· · · ·· · · ·· · ·· 
• Funç.ão que tem o formato da função printf do DOS, para cinco argumento 
• de saída, c gera uma caixa de diálogo para impressão desses argumentos na tela 

·· ···· · ············· · ········· ·······~········ · · ·· · · · · · ···· · ········~··t 
void CxMsgOk(ehar •szT itulo, char •szf'ormato,long tempol.long tempo2, 

long tempo3. long tcmpo4, long tempoS) 
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char 
char 

szBuffer[256]; 
*pArgumentos; 

pArgumentos = (ehar ") &szFormato + sizeof szrormato; 
vsprintf(szBuffer, szFormato, pArgumentos); 

MessageBox(NULL. szBuffer, szTitulo. MB_OK); 

Seção 1.5 - Funções para fazer ajustes na imagem 

t··········· · · ·····••«•••········~···································~·· 
• Função determina quantos zeros estão acrescentados na largura da 
• imagem BITMAP para que essa largura tenha volor multiplo de quatro 

···························· ··~·····································•••! 
short Resto(BYTE hugc • lpMbid) 
{ 
short cxMbid, desloc; 

cxMbid = LarguraMbid 
desloc = cxMbid % 4; 

(lpMbid); 

i f( destoe ! = O) desloe = 4 - desl oe; 

return (short) desloc; 
} 

• Função que desloca os bits de uma imagem BITMAP de dezesseis cores 
• para que o ponteiro de imagem possua oito bits para cada pixel 
*********••r••••••~••••~******************************•••••• • **********/ 

BYTE huge • BiDimPontJ6Cores(BYTE huge • lpMbid) 
{ 
BYTE huge • 
BYTEhugc • 
short 
rcgister int 
DWORD 

matUso; 
biduits; 
cxMbid, cyMbid, deslocamento ; 
i.j; 
Tamanho; 

deslocamento = Rcsto(lpMbid); 
bidbits = PegaEnderecoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid) + deslocamento ; 
cyMbid = AlturaMbid (lpMbid) ; 

Tamanho= (long) (cxMbid) • cyMbid • sizcof(BYTE); 
matUso = (I3YTE huge *)GiobalAIIocPtr(GMEM_ MOYEABLE,Tamanho); 

if(matUso==NULL) { 
SctCursor(hcurSave); 
MessagcHox (NULL,"Nao consegui alocar memória para o ponteiro auxiliar", 

szNomeAplic, MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 
rcturn NULL; 

for(i=O;i<cyMbid;i++) { 
for(j=O;j<cxMbid/2;j++) { 

matUso((long) i • (cxMbid) + 2 • j] = 
(bidbits[(long) i • (cxMbid)/2 + j] » 4) & OxOf; 

matUso[(long) i • (cxMbid) + 2 • j + 1] = 
bidbits[(long) i • (cxMbid)/2 + j) & OxOf; 

return matUso; 

Seção 1.6 - Funções de leitura e gravação 

, ...•..•..•....••....•................ .........•.•.•.•...••...•...•..... 
• Função que lê um arquivo BITMAP no disco, separa a estrutura 
• BlTMAPFlLEHEADER, c devolve um ponteiro contendo a estrutura 
• BlTMAPlNf.OHEADER, as estruturas RGI3QUAD c os BYTES da imagem 

·········· ·· ·······~ ················· ······························ ····! 

BYTE hugc • LcrDib (char • szNomcArq) 
{ 
BYTE huge • 
DWORD 

lpMbid; 
dwTamanhoMbid, dwDcsloc, dwTamCabecalho ; 
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int 
WORD 

hArquivo; 
wLerMbid; 

if(-1 == (hArquivo = _lopcn (szNomcArq, OF_READ I OF_SHARE_DENY_WRITE))) 
rcturn NULL ; 

i f (_lrcad (hArquivo, (LPSTR) &bmfh, sizcof (BITM/\PFILEHEADER)) != 

{ 
_lclosc (hArquivo); 
return NULL ; 
} 

if (bmlh.bffypc != • (WORD •) "BM") 
{ 
_!closc (hArquivo); 
return NULL; 
} 

sizcof (BITMAPFILEHEADER)) 

dwTamanhoMbid = bmth.bfSizc- sizcof (BITMAPFILEHEADER); 
lpMbid = (BYTE huge • ) GlobalAilocPtr (GMEM_MOYEABLE, dwTamanhoMbid); 

if (lpMbid == NULL) 
{ 
_lclosc (hArquivo); 
return NULL; 
} 

dwDcsloe = O ; 

whilc (dwTamanhoMbid >O) 
{ 
wl..erMbid = (WORD) MTN (32768ul, dwTamanhoMbid); 
if (wLcrMbid != _lread (hArquivo, (LPSTR)(IpMbid + dwDesloc), wLcrMbid)) 

{ 
_lclose (hArquivo); 
Globa!FreePtr (lpMbid) ; 
rctum NULL; 
} 

dwTamanhoMbid -= wLerMbid ; 
dwDcsloc += wl..erMbid; 

_lclose (hArquivo); 

dwTamCabccalho = TamCabecalholnfoMbid (lpMbid) ; 

if (dwTamCabecalho < 1211 (dwTamCabecalho > 12 && dwTamCabecalho < 16)) 
{ 
Globa!FrcePtr (lpMbid); 
rcturn NULL; 
} 

rcturn lpMbid ; 

J••· · ·········~· ·······························,························ 
• Função que grava um arquivo BITMAP no disco a partir do ponteiro de 
• imagem devolvido na leitura 

··· ···························~ 4 ········ ········· · ·····~····· ··········; 
WORD GravaDib (eha r • szNomc/\rq.BYTE hugc • lpMbid) 
{ 
DWORD dwTamanhoMbid. dwDcsloe, dwTamCabccalho ; 
int h/\rquivo ; 
WORD wLcrMbid ; 

if(lpMbid == NULL) { 

elsc { 

McssagcBox (NULI~"Abra um arquivo de imagem BMP", 
szNomcAplic,MB_ICONEXCLJ\M/\TJON I MB_OK); 
rcturn O; 

if(((BITMAPINFOHEADER hugc *) lpMbid)->biO>mpression !=O) 
((BITMAPINFOHEADER hugc •) lpMbid)->biO>mprcssion = O ; 

if(-1 == (hArquivo = _lcrcat (szNomcArq. O))) 
return NU LL ; 

if(_lwritc(hArquivo. (LPSTR)&bmfh,sizeof (BITM/\PFILEHEADER)) 
sizeof(BITMJ\PFILEHEADER)) 

return NULL; 
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return 1; 
} 
} 

dwTamanhoMbid = bmfh.bfSize- sizeof (BITMAPFILEHEADER): 

i f (lpMbid == NULL) { 
_lclose (hArquivo); 
return NULL ; 
} 

dwDesloc = O ; 

while (dwTamanhoMbid >O) 
{ 
wLcrMbid = (WORD) MIN (32768ul, dwTamanhoMbid) ; 
i f (wLcrMbid != _lwrite (hArquivo, (LPSTR) (lpMbid + dwDesloc), 

wLcrMbid)) 
{ 
_Jclose (hArquivo); 
a!FreePtr (lpMbid) ; 
return NULL; 
} 

wTamanhoMbid -= wLcrMbid : 
wDesloc += wLcrMbid : 

_lclose (hArquivo) ; 
dwTamCabecalho = TamCabecalholnfoMbid (lpMbid) ; 

if (dwTamCabccalho < 1211 (dwTamCabecalho > 12 && dwTamCabecalho < 16)) 
{ 
GlobalFreePtr (lpMbid); 
return NULL: 
} 

t·· · · ·······~··················· ~ ····································* ••• 
~ Função que grava um arquivo de valores e m código ASCII no disco a. 
• partir do ponteiro de imagem devolvido na leitura 

·· ··· ············ · ······· ··········· ···· ···············* · ·· ·~·~ · ·· · ····t 
WORD Grava Valor (char • szNomeArq.BYTE huge • lpMbid) 

short 
register int 
BYTE hugc • 
BYTE huge • 
FILE • 

exMbid,cyMbid,desloc; 
i.j; 
bidbits; 
posicao: 
fp; 

if(lpMbid == NULL) { 

else { 

MessageBox (NULL,"Abra um arquivo de imagem BMP". 
szNomeAplic.MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 

retum O; 
} 

destoe = Resto(lpMbid): 

bidbits = PegaEnderccoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid)+ destoe ; 
cyMbid = AlturaMbid (lpMbid) ; 

if((fp=fopcn(szNomcArq."w"))==NULL) { 
MessageBox (NULL, "Não CO:lSegui abrir arquivo para os valores ASCII", 

szNomeAplic, MB_ ICONEXCLAMATION I MB_ OK): 
return NULL: 
} 

if(NumCorcslnfoMbid(lpMbid) > 234) 
posicao = bidbits: 

fclose(fp ); 
} 

for(i=O; i<cyMbid-4;iH) { 
for(j= O;j<cxMbid-4;j++) { 

fprintf(fp." %d".(int) posicao[(long)i • cxMbid + (long)j]); 
} 

fprintf(fp. ";\n"); 
} 

if(NumCoreslnfoMbid(lpMbid) == 16) { 
posicao = BiDimPont 16Cores(JpMbid); 

for(i=O;i<cyMbid-4;i++) { 
for(j=O;j<cxMbid-4;j++) 
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} 
fclose(fp); 

} 
rcturn 1; 

fprint f(fp."%d ",(int) posicao[(long)i • cxMbid + (long)j]); 
} 
fprintf(fp, "\n"); 

Seção 1. 7 - Funções de mudanças e adaptações de paiette 

J••··········· ··· ·· · ··························~·*······· ~ ·········· · ···· 
• Função que adapta a paleta da janela tomando como referência a paleta 
• contida nas estruturas RGBQUAD do arquivo BITMAP que foi lido 

····· ················ ························•*••·· ········· ···· ·······t 
Palcttc256(HWND hjan.BYTE hugc • lpMbid) 
{ 
PALETfEENTRY ape[256]; 
LOGPi\LE'ITE • plgpl; 
rcgister int 1; 
HOC hdc; 
RGBQUAD huge • EndRgbQuad; 

EndRgbQuad = (RGBQUAD huge ") (lpMbid + TamCabecalltolnfoMbid(lpMbid)); 
hdc = GetDC(hjan): 
plgpl = (LOGPAL13TfE") Globall\llocPtr(LPTR.sizcof(LOGPALE'ITE) + 

236L • sizcof(PALE1TEENTRY)); 
if(plgpl == NULL) 

McssagcBox (hjan,"Não consegui alocar memória para nova paleta de janela ... 
szNomei\plic. MB_ICONEXCLA!I1ATION I MB_OK); 

plgpl->palNumEntries = 236; 
plgpl->palVersion = Ox300; 

for (i= O; i< 236;i++) { 
apc[i).pcRcd = 
plgpl->paiPalEntry(i].pcRed = EndRgbOuad(i].rgbRcd; 

ape(i).pcGreen = 
plgpl->palPalEntry[i).pcGrcen = EndP.gbQuad(i).rgbGreen; 

apc[i).peBlue = 
plgpl->pa1Pa1Entry[i).pe!3lue = EndRgbQuad(i).rgbBluc; 

ape(i).pcFlags = 
plgpl->palPalEntry(i).peFlags = PC_ RESERVED: 

hpal = CreatePalette(plgpl); 
GlobalFrcePtr((IIGLOBAL) plgpl): 

ReleaseDC(hjan. hdc); 
rcturn I: 

/**•········· ·············~············································· 
• Função que transforma a paleta colorida das estruturas RGBQUAD do 
• ponte iro de imagem numa paleta em níveis de cinza • 

···························~·············· ········· ······· ·· ~····~····~, 
MudaPalcta(HWND hjan.I3YTE huge • lpMbid) 
{ 
RGBQUAD huge • EndRgbQuad; 

numEstrQuad.i; int 

if(lpMbid == NULL) { 

elsc { 

MessageBox (hjan."Abra um arquivo de imagem BMP", 
szNomci\plic.MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 

rcturn O; 
} 

hcurSavc = SctCursor(LoadCursor(NULL. IDC_ WAIT)); 
EndRgbQuad = (RGBQUAD hugc •) (lpMbid + TamCabccalholnfoMbid(lpMbid)); 
numEstrQuad = NumCorcslnfoMbid (lpMbid): 

for(i=O; i< numEstrQuad; i++) { 

} 

EndRgbQuad[i].rgbRcd = 235• ifnumEstrQuad; 
EndRgbQuad(i).rgbGrecn = 235 'i/numEstrQuad; 
EndRgbQuad(i].rgbl3lue = 235"i/numEstrQuad; 
EndRgbQuad[i).rgbRescrved = O; 

lnvalidatcRect (hjan, NULL, TRUE); 
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SetCursor(hcurSave); 
retum O; 
} 
} 

Seção 1.8 - Funções usadas para suavizar a imagem 

/***•••················~········· ····························~·········· 
• Funções que fornecem os valores dos templates das gaussianas 

································· ··········4·········· ······ ·········••j 
void Desvio_0_20 
{ 
tp[O] = 3.978877: 
tp(l] = 0.000015; 
tp(2] = 0.000000; 
} 

void D::svio_0_40 
{ 
tp(O] = 0.994719; 
tp(1] = 0.043719; 
tp[2] = 0.000004: 
} 

void Dcsvio_1_00 
{ 
tp(O] = 0.159155; 
tp[l] = 0.096537; 
tp(2] = 0.021544; 
} 

t·················· · ·· ······························ ···· ···~······· · ···· 
• Função que convolui o template da gaussiana com a imagem 

· ··· ~·······~·· ································· ··········· · ···••t•••••j 
void Conv _5x5(HWND hjan, 13YTE huge • lpMbid) 
{ 
BYTE huge • 
BYTE huge • 
shon 

bidbits; 
pos; 
cxMbid. cyMbid.desloc,l; 

rcgister inl i,j; 

•:. 

float 
float 
int 
BYTE 

hl. h2, h3, h4, h5. H; 
v1, v2. v3, v4. v5, V; 
Gaussiana; 
ValorPixel; 

if(lpMbid == NULL) { 

clse { 

MessagcBox (hjan,"Abra um arquivo de imagem BMP", 
szNomeAplic,MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 

hcurSavc = SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ WAIT)); 

dcsloc = Rcsto(lpMbid): 

bidbits = PcgaEnderecoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid)+ dcsloc ; 
cyMbid = /\lturaMbid (lpMbid); 

I= cxMbid; 

if(NumCorcslnfoMbid(lpMbid) > 234) { 
pos = bidbils; 

for(i=2;i<(cyMbid-2L);i++){ 
for(i=2;j<(cxMbid+dcsloc-2L);j-i +) { 

h l =pos[(long)((long)(i-2L)•I+(Io:tg)G-2L)))/255 • tpf2]+ 
posf(long)((long)(i-2L)•J+(Iong)G-1L))]/255 • lpf2]+ 
pos((long)((long)(i-2L)0 I+(Iong)G ))]/255 • tp(2]+ 
pos[(long)((long)(i-2L)•!+(Iong)G+ 1 L))]/255 • tp(2]+ 
pos[(long)((long)(i-2L)"l+(long)G+2L))]/255 • tpf2) ; 

h2=pos[(long)((long)(i-1 L)•J+(Iong)G-2L))]/255 • tp(2]+ 
pos((long)((long)(i-1 L)•l+(long)G-IL))]/255 • tp(l]+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)"l+(long)G ))]/255 • tp(l ]+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)*l+(long)G+ 1 L))]/255 • tp(1]+ 
pos((long)((long)(i-1 L)•J+(Iong)G+2L))]/255 • tp(2); 

h3=pos((long)((long)(i )*l+(long)G-2L))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)G-IL))]/255 • tp(l]+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)G ))]/255 • tp(O]+ 
pos((long)((long)(i )*l+(long)G+ 1 L))]/255 • tp[l]+ 
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pos[(long)((long)(i )*l+(long)(j+2L)))/255 • tp[2); 
h4=pos((long)((long)(i+ 1L)*I+(long)(j-2L)))/255 • tp[2]+ 

pos((long)((Iong)(i+ I L)0 l+(long)(j-1 L))]/255 • tp)I )+ 
pos[(long)((long)(i+ I L)*l+(long)(j ))]/255 • tp[l ]+ 
pos[(long)((Iong)(i+ I L)*l+(long)(j+ 1 L)))/255 • tp[l]+ 
pos[(long)((long)(i+ 1 L)*l+(long)(j+2L)))/255 • tp(2]; 

h5=pos[(long)((long)(i+2L)*I+(long)(j-2L))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i+2L)"I+(Iong)(j-1 L))]/255 • tp(2]+ 
pos[(long)((long)(i+2L)*I+(Iong)(j ))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i+2L)*I+(Iong)(j+ 1 L))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i+2L)*I+(Iong)(j+2L))]/255 • tp[2]; 

vi =pos((long)((long)(i-2L)0 l+(long)(j-2L))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)*l+(long)(j-2L)))/255 • tp[2]+ 
pos[(Iong)((long)(i )*l+(long)(j-2L))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i+ I L)* l+(long)(j-2L))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i+2L)"l+(Iong)(j-2L)))/255 • tp[2]: 

v2=pos( (long)((long)(i-2L)*I+(Iong)(j-l L))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)*l+(long)(j-1 L)))/255 • tp[ I]+ 
pos((long)((long)(i )*l+(long)(j-lL))]/255 • tp[l]+ 
pos[(long)((long)(i+l L)*l+(long)(j-J L))]/255 • tp[l]+ 
pos[(long)((long)(i+2L)*l+(long)(j-1 L))]/255 • tp(2]: 

v3=pos((Iong)((long)(i-2L)"I+(Iong)(j ))]/255 • tp[2)+ 
pos[(long)((long)(i-1L)• I+(Iong)(j ))]1255 • tp[I J+ 
pos((long)((long)(i )*l+(long)(j ))]/255 • tp[O]+ 
pos((long)((long)(i+ IL)0 1+(1ong)(j ))]/255 • tp[1 )+ 
pos[(long)((long)(i+2L)" I+(Iong)(j )))/255 • tp[2); 

v4=posl(long)((long)(i-2L)*I+(Iong)(j+ I L)))/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)*l+(long)(j+ 1 L))]/255 • tp[l]+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)(j+ 1 L))j/255 • tp[l ]+ 
pos((long)((long)(i+ 1 L)*l+(long)(j+ 1 L))]/255 • !p[l]+ 
pos[(long)((Iong)(i+2L)*l+(long)(j+ I L)))/255 • tp[2): 

v5=pos[(long)((long)(i-2L)*I+(long)(j+2L)))/255 • tp[2)+ 
pos[(long)((long)(i-1L)• J+(long)(j+2L))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i )•i+(long)(j+2L))]/255 • tp[2]+ 
pos[(Iong)((long)(i+1 L)*l+(Iong)(j+2L))]/255 • tp(2]+ 
pos[(long)((long)(i+2L)*l+(long)(j+2L))]/255 • tp[2); 

li= (float) (hl + h2 + h3 + h4 + h5): 
V "' (float) (vl + v2 + v3 + v4 + v5); 

Gaussiana = (int)(ll + V) • 255: 

YalorPixcl = Gaussiana: 
bidbits(((i-2L) • (cxMbid)) + (j-2L)] = YalorPixcl; 
} 

for(i=(cyMbid-3);i>=2;i--) { 
for(j=(cxMbid-3-desloc);j>=2:j--) { 

} 

bidbits[((long)(i) • cxMbid) + (j)J = 
bidbits[((long)(i-2L) • cxMbid) + (j-2L)); 

bidbits[((i-2L) • (cxMbid)) + ((cxMbid-desloc-lL))] = 255; 
bidbits[((i-2L) • (cxMbid)) + ((cxMbid-desloc-2L))] = 255; 
bidbits[((i-2L) • (cxMbid)) + ((cxMbid-desloc-3L))J = 255; 
bidbits[((i-l L) • (cxMbid)) + ((cxMbid-dcsloc-lL))) = 255; 
bidbits[((i-1 L) • (cxMbid)) + ((cxMbid-dcsloc-2L))) = 255; 
bidbits(((i-1L) • (cxMbid)) + ((cxMbid-dcsloc-3L))) = 255: 
bidbits[((cyMbid-l L) • (cxMbid)) + ((j-2L))] = 255; 
hidbits[((cyMbid-2L) • (cxMbid)) + ((j-2L))] = 255; 
bidbits[((cyMbid-3L) • (cxMbid)) + ((j-2L))] = 255; 
bidbits[((cyMbid-lL) • (cxMbid)) + ((j-lL))] = 255; 
bidbits[((cyMbid-2L) • (cxMbid)) + ((j-lL))] = 255; 
bidbits(((cyMbid-3L) • (cxMbid)) + ((j-1L))] = 255: 

for(i=(cyMbid-1 ):i>=(cyMbid-1-3L);i--) { 
for(j=(cxMbid-1-desloc):j>=(cxMbid-1-dcsloc-3L);j--) { 

bidbits[((long)(i) • cxMhid) + (i)) = 255: 

} 
} 

if(NumCoreslnfoMbid(lpMbid)==l6) { 
pos = BiDimPontl6Corcs(lpMbid); 
for(i=2;i<(cyMbid-2L);i++){ 

for(j=2;j<(cxMbid-2L);j+~) { 
hl=pos[(long)((long)(i-2L)•J+(Iong)(j-2L))]/255 • tp[2)+ 

pos[(long)((long)(i-2L)*I+(Iong)(j-1 L)))/255 • tp(2]+ 
pos[(long)((long)(i-2L)"l+(long)(j ))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i-2L)•h(long)(j+ J L))]/255 *tp[2] + 
pos[(long)((long)(i-2L)"I+(Iong)(j+2L))]/255 • tp[2]; 
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:. 

h2=p0l'[(long)((long)(i-1 L)*l+(long)(i-2L)))/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)*l+(long)(i-1 L)))/255 • tp(l)+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)*l+(long)(i ))]/255 • tp(l )+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)*l+(long)(j+ 1 L))]/255 *tp[1 )+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)*l+(long)(i+2L)))/255 • tp[2]: 

h3=pos[(long)((long)(i )*l+(long)(i-2L))]/255 • tp[2)+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)(i-1 L))]/255 • tp[1 )+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)(i ))]/255 • tp[O]+ 
pos((long)((long)(i )*l+(long)(i+1L))]/255 • tp[l )+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)(j+2L)))/255 • tp[2); 

h4=pos[(long)((long)(i+ 1 L)*l+(long)(i-2L)))/255 • tp[2)+ 
pos[(long)((long)(i+ I L)*l+(long)(i-1 L)))/255 •tp[ 1 )+ 
pos[(long)((long)(i+1L)*I+(Iong)(i ))]/255 • tp[1)+ 
pos[(long)((long)(i+ 1 L)' l+(long)(j+ 1 L)))/255*tp[l )+ 
pos[(long)((long)(i+1 L)*l+(long)(i+2L))]/255 •tp[2]; 

h5=pos[(long)((long)(i+2L)*I+(long)(i-2L))]/255 • tp[2)+ 
pos[(long)((long)(i+2L)*l+(long)(i-1L)))/255 •tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i+2L)*l+(long)(i ))]/255 • tp[2)+ 
pos[ (long)((long)(i+2L)•I+(Iong)(j+ 1 L))]/255*tp[2)+ 
pos[(long)((long)(i+2L)"I+(Iong)(i+2L))]/255 • tp[2): 

v I =pos[(long)((long)(i-2L)*I+(Iong)(i-2L)))/255 • tp[2)+ 
pos[(long)((long)(i-1 L}*l+(long)(i-2L)))/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)(i-2L)))/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i+ I Ltl+(long)(i-2L)))/255 •tp[2)+ 
pos[(long)((long)(i+2L)'I+(long)(i-2L)))/255 • tp[2); 

v2=pos[(long)((long)(i-2L)*l+(long)(i-J L)))/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)*l+(long)(i-1 L))]/255 • tp[l]+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)(i-lL))]/255 • tp(l]+ 
pos[(long)((long)(i+ 1 L)"l+(long)(i-1 L))]/255 •tp(l )+ 
pos[(long)((long)(i+2L)*I+(Iong)(i-1 L))]/255 • tp[2]: 

v3=pos[(long)((long)(i-2L)*I+(long)(i ))]/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)"l+(long)(i ))]/255 • tp(l]+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)(i )))/255 • tp[O)+ 
pos[(long)((long)(i+ 1 L)*l+(long)(i )))/255 • tp[l )+ 
pos[(long)((long)(i+2L)' l+(long)(i )))/255 • tp[2); 

v4=pos[(long)((long)(i-2L)"l+(long)(j+ 1 L)))/255 • tp[2)+ 
pos[(long)((long)(i-1L)*I+(Iong}(i+ 1 L)))/255 •tp[1]+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)(i+ 1 L))]/255 • tp[1 ]+ 
pos[ (long)((long)(i+ 1l.)*l+(long)(i+ 1 L)) )/255*tp[l )+ 
pos[(long)((long)(i+2L)'l+(long)(j+ ll.)))/255•tp[2)+ 

,• 

v5=pos[(long)((long)(i-2L)*l+(long}(i+2L)))/255 • tp(2)+ 
pos[(long)((long)(i-1 L)"l+(long}(j+2L)))/255 • tp(2)+ 
pos[(long)((long)(i )*l+(long)(i+2L)))/255 • tp[2)+ 
pos[(long)((long)(i+1L)*I+(Iong}(i+2L)))/255 • tp[2]+ 
pos[(long)((long)(i+2L)*I+(Iong)(j+2L))]/255 • tp(2); 

Gaussiana = (int)(H + V) • 255: 
ValorPixel = Gaussiana; 

H= (float) (h1 + h2 + h3 + h4 + h5); 
V = (float) (v1 + v2 + v3 + v4 + v5); 

bidbits[((i-2L) • (cxMbid)/2L) + (i-2L)/2L] = V3lorPixcl: 

for(i=(cyMbid-3);i>=2;i--) { 
for(i=(cxMbid-3-dcsloc);j>=2;j--) { 

bidbits[((long)(i) • cxMbid/2) + (i)/2) = 
bidbits[((long)(i-2L) • cxMbid/2) + (i-2L)/2): 

bidbits[((i-2L) • (cxMbid)/2) + ((cxMbid-dcsloc-1L)/2)) = 255; 
bidbits[((i-2L) • (cxMbid)/2) + ((cxMbid-dcsloc-2L)/2)) = 255; 
bidbits[((i-2L) • (cxMbid)/2) + ((cxMbid-dcsloc-3L)/2)] = 255; 
bidbits[((i-1 L) • (cxMbid)/2) + ((cxMbid-dcsloc-1 L)/2)] = 255; 
bidbits[((i-1 L) • (cxMbid)/2) + ((cxMbid-dcsloc-2L)/2)) = 255; 
bidbits[((i-lL) • (cxMbid)/2) + ((cxMbid-dcsloc-3L)/2)) = 255; 
bidbits(((cyMbid-IL) • (cxMbid)/2) + ((i-2L)/2)) = 255; 
bidbits[((cyMbid-2L) • (cxMbid)/2) + ((i-2L)/2)) = 255; 
bidbits[((cyMbid-3L) • (cxMbid)/2) + ((i-2L)/2)] = 255; 
bidbits[((cyMbid-lL) • (cxMbid)/2) + ((i-1 L)/2)] = 255; 
bidbits[((cyMbid-2L) • (cxMbid)/2) + ((i-lL)/2)] = 255; 
bidbits[((cyMbid-3L) • (cxMbid)/2) + ((i-lL)/2)) = 255; 

for(i=( cyMbid-1 ); i>=( cy Mbid-1-3);i--) { 
for(i=(cxMbid-1-desloc);j>=(cxMbid-1-desloc-3);j--) { 

bidbits[((long)(i) • cxMbid/2) + (i)/2] = 255; 
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} 
} 

InvalidatcRcct (hjan, NULL, TRUE) ; 
SctCursor(hcurSave); 

t····································· ··················~····~· 
• Função que faz a suavizaç.ão da imagem através <la média utilizando 
• um tcmplatc 3x3 

··········· ···········~· * ••••••••••• •• «••· · ~· · · ···············t 
Media(HWND hjan, BYTE hugc • lpMbid) 
{ 
short 
BYTEhugc • 
BYTE hugc • 
rcgister i nt 
BYTE 

cxMbid, cyMbidJ.dcsloc ; 
bidbits; 
ma!Media; 

i,j; 
dccs,dccv ,dccf; 

if(lpMbid "= NULL) { 

else { 

McssageBox (hjan."Abra um arquivo de imagem BMP", 
szNomeAplic,MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 

rcturn O; 

hcurSave = SctCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ WA!l)): 
dcsloc = Rcsto(lpMbid); 

bidbits = PcgaEnderecoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid) + desloc; 
cyMbid = AlluraMbid (lpMbid); 

if(NumCoreslnfoMbid (lpMbid) >= 236) { 
ma! Media = bidbits; 

I= cxMbid; 

for(i=O:i<cyMbid-2;i++) { 
for(j=O;j<cxMbid-2-desloc;j++) { 

dccs = ma!Mcdia[(long)i • I+ j] + matMcdia[(long) i • I + (j+IL)] + 
matMcdia[(long)i • I + (j+2L)]; 

dccv = matMcdia[(long)(i+ 1 L) • I + j] + matMcdia[(long)(i+ 1 L) • I + 
(j+lL)] + matMedia[(long)(i+lL) * I+ (j+2L)]; 

dccf = matMcdia((long)(i+2L) • I + j] + matMcdia[(long)(i+2L) • I+ 

dccf = (dccs+dccv+decf)/9; 
bidbits[((long)i • cxMbid) + ((j))] = dccf; 

(j+ 1 L)] + matMcdia((long)(i+2L) • I + (j+2L)]; 

for(i=O;i<cyMbid-2;i++) { 
for(j=O;j<cxMbid- I -dcsloc;j++) { 

bidbits[((i-1 L) • cxMbid) + ((cxMbid-1 L-dcsloc))] = 255; 
bidbits[((i-lL) • cxMbid) + ((cxMbid-21Acsloc))) = 255; 
bidbits[((i-1 L) • cxMbid) + ((cxMbid-3L-desloc))] = 255; 
bidbits[((i-IL) • cxMbid) + ((cxMbid-4L-desloc))] = 255; 
bidbits[((i-lL) • cxMbid) + ((cxMbid-5L-desloc))] = 255; 
} 

if(NumCoreslnfoMbid (lpMbid) == 16) { 
ma!Mcdia = BiDimPontl6Corcs(lpMbid); 
I =cxMbid; 

for(i=O;i<cyMbid-2;i++) { 
for(j=O;j<cxMbid-2-dcsloc;j++) { 
decs = matMcdia((long)i • I+ j] + matMcdia[(long) i *I + (j+1L)] + 

matMcdia[(long)i • I + (j+2L)]; 
dccv = matMcdia[(i+lL) • 1 + j] + matMcdia((long)(i+lL) • I + (j+ lL)] + 

matMcdia[(long)(i+1L) • 1 + (j+2L)]; 
dccf = matMedia[(long)(i+2L) • I + j ] + matMedia[(long)(i+2L) • I + 

(j+ 1 L)] + matMcdia((long)(i+2L) • I + (j+2L)]: 

130 



.;. 

decf = (dccs+dccv+dccf)/9; 
bidbits[((long)(i) • cxMbid/2L) + ((j)/2L)) = decf; 

for(i=O;i<cyMbid-2;i++) { 
for(j=O;j<cxMbid-1-desloc;j++) { 

bidbits[((i-lL) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-lL)/2L)) = 255: 
bidbits[((i-IL) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-2L)/2L)] = 255: 
bidbits[((cyMbid-1L) • cxMbid/2L) + ((j-1L)/2L)J = 255; 
bidbits[((cyMbid-2L) • cxMbid/2L) + ((j-IL)/2L)J = 255: 
bidbits[((cyMbid-3L) • cxMbid/2L) + ((j-1L)/2L)] = 255: 
bidbils [((cyMbid-4L) • cxMbid/2L) + ((j-1 L)/2L)] = 255: 

lnvalidateRect (bjan. NULL, TRUE); 
Se1Cursor(bcurSave); 

returnO; 

Seção 1.9 - Funções para detecção de bordas na imagem 

• Punção que convolui o template operador Sobe! com a imagem 

··· ··~················· ·· ·········· · · ~·· ·· ·· ······· ·· · ········· · ·· · · ··~; 
Sobe! (HWND hjan, BYTE huge • lpMbid) 
{ 
BYTEhuge • 
BYTE huge • 
short 
regisler inl i.j; 
in I 
int 
BYTE 
short 

bidbits; 
maiSobel; 
cxMbid. cyMbid.I; 

11 , 12, 13. 14; 
sobe!; 
Valor Pixel; 
dcsloc; 

if(IpMbid == NULL) { 

clsc { 

McssageBox (hjan,''Abra um arquivo de imagem BMP", 
szNomeAplic.MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK) ; 

rclurn O; 
} 

hcurSavc = SciCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ \V /\lT)); 
desloc = Rcsto(lpMbid); 
bidbits = PcgaEndcrccoMbid (IpMbid) ; 
cxMbid = Largur:~Mbid (IpMbid) + dcsloc; 
cyMbid = AlluraMbid (lpMbid); 

if(NumCorcslnfoMbid (IpMbid) == 256) { 
maiSobcl = bidbits; 
I= cxMbid; 

for(i=l ;i<(cyMbid-1);i++) { 
for(j= 1 ;j<(cxMbid-1 );j++) { 
t1 =(ini)(-1L • (maiSobel((long)((Iong)(i-J L) • t + (j-1L))])-

2L • (ma1Sobcl[(long)((long)(i-1L) • t + j)])-
1 L* (maiSobcl[(long)((Iong)(i-1 L) • 1 + (j+ 1 L))])): 

13 = (int)((long)matSobel[(long)((Iong)(i+1 L) • I+ (j-lL))]+ 
2L • matSobel[(long)((long)(i+ 1 L) • I + j)]+ 
(Iong)maiSobci[(Iong)((long)(i+IL) • I+ (j+1L))]): 

12 = (inl)(-1 L • matSobel[(long)((Iong)(i-1 L) • I + (j- I L))]-
2L • maiSobel[(long)((long)i • I+ (j-1L))]-
1L • matSobcl!(long)((lo:~g)(i+1 L) • 1 +(j-l L))]); 

14 = (int)((Iong)ma1Sobel[(long)((long)(i-1L) • I+ (j+lL))]+ 
2L • maiSobell(long)((long)i • I+ (j+lL))]+ 
(Iong) maiSobcl[(long)((Iong)(i+IL) • 1 + (j+IL))]); 

sobe! = (inl)(abs(tl +t3) + abs(t2+14)); 
Valor Pixel = sobe!; 

bidbits[((long)(i-1L) • cxMbid) + (j-lL)] = ValorPixcl; 
} 

for(i=(cyMbid-2);i>=l:i--) { 
for(j=(cxMbid-2-desloc);j>= l ;j--) { 

bidbits[ ((long)(i) • cxMbid) + (i)] = 
bidbits[((Iong)(i-1L) • cxMbid) + (j-IL)]; 
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I 

bidbits[((i-1 L) • cxMbid) + ((cxMbid-1 L-dcsloc))] = 0: 
bidbits[((i-1 L) • cxMbid) + ((cxMbid-2L-dcsloc))) = 0: 
bidbits[((i-IL) • cxMbid) + ((cxMbid-3L-dcsloc))) =O: 
bidbits[((i-1L) • cxMbid) + ((cxMbid-4L-desloc))) =O; 
bidbits[((i-lL) • cxMbid) + ((cxMbid-SL-desloc))) = 0: 
bidbits[((i-IL) • cxMbid) + ((cxMl>id-6L-desloc))) =O; 
bidbits[((cyMbid-lL) • cxMbid) + ((j-JL))) = 0: 
bidbits[((cyMbid-2L) • cxMbid) + ((j-IL))) = 0: 
bidbits[((cyMbid-3L) • cxMbid) + ((j-IL))) = O; 

for(i=(cyMbid-1 );i>=(cyMbid-l-3);i--) { 
for(j=(cxMbid-1 -desloc);j>=(cxMbid-1-desloe-3);j--) { 

bidbits[((long)(i) • cxMbid) + (j)) =O; 

if(NumO>reslnfoMbid (lpMbid) == 16) { 
matSobcl = BiDimPont!60>res(lpMbid); 
I= cxMbid; 

fo r(i= l ;i<(cyMbid-l):i++) { 
for(i=l;j<(cxMbid-1-desloc);jH) { 

tl =(int)(-JL" (matSobcl[(long)((long)(i-l L) * I + (j-lL))))-
2L • (matSobcl[(long)((long)(i-lL) • I+ j)))-
1 L* (matSobel[(long)((long)(i-IL) • I+ (j+IL))))): 

t3 = (inl)((long)matSobel[(long)((long)(i+1L) • I+ (j-1L)))+ 
2L • matSobcll(long)((long)(i+ IL) • I + j))+ 
(long)matSobcl[(long)((long)(i+1 L) *I + (j+IL))J): 

t2 = (int)(-1 L • matSobel[(long)((long)(i-IL) • I + (j- 1L)))-
2L • matSobcl[(long)((long)i • I+ (j-1 L)))-
! L • matSobcl[(long)((long)(i+lL) *I +(j-lL)))): 

14 = (inl)((long)matSobci[Qong)((long)(i-1L) *I+ (j+lL)))+ 
2L • maiSobel[(long)((long)i * I+ (j+IL)))+ 
(long) maiSobcl[(long)((long)(i+lL) • I+ (j+lL)))); 

sobe! = (inl)(abs(11 +13) + abs(12+14)): 
ValorPixel = sobe!; 

bidbits[((long)(i-1) • cxMbid/2L) + ((j-1)/2L)) = ValorPixel: 
} 

for(i=(eyMbid-2);i>=l ;i--) { 
for(j=(exMbid-2-desloc);j>= l ;j--) { 

bidbits(((long)(i) • cxMbid/2L) + (j)/2L) = 
bidbils [((long)(i- l L) • cxMbid/2L) + (j-1L)/2L); 

bidbits[((i-l L) • exMbid/2L) + ((cxMbid-1L-desloc)/2L)) =O; 
uidbits(((i-1 L) • exMbid/2L) + ((exMbid-2L-desloc)/2L)) = 0: 
bidbits[((i-1L) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-3L-desloc)/2L)) = 0: 
bidbits[((i-1 L) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-4L-dcsloc)/2L)) =O; 
bidbits[((i-JL) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-5L-desloc)/2L)) =O; 
bidbits[((i-JL) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-6L-dcsloc)/2L)) = 0: 
bidbils[((cyMbid-JL) • cxMbid/2L) + ((i-JL)/2L)) =O; 
bidbils[((cyMbid-2L) • cxMbid/2L) + ((i-1 L)/2L)) =O; 
bidbits[((cyMbid-3L) • cxMbid/2L) + ((j-IL)/2L)) =O; 

for(i=(cyMbid-1 );i>=(cyMbid-J-3):i--) { 
for(j=(cxMbid-J-desloc);j>=(cxMbid-1-dcsloc-3);j--) { 

bidbits[((long)(i) • cxMbid/2L) + (j)/2L) =O; 

} 
} 
lnvalidatcRect (hjan, NULL. TRUE): 
SeiCursor(hcurSavc): 
relurn 1; 

J• •·········· · ·~ · ··~··························*~··~·······~~··· 
• Função que detecta bordas na imagem a partir do operador 
• ou-exclusivo 

·············· · ············~ ····················· ·····~·······t 
Gonzaga(HWND hjan, 13YTE huge • lpMbid) 
{ 
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short 
BYTE hugc • 
BYTEhugc • 
rcgister int 
BYTE 

cxMbid, cyMbid.l.desloe; 
bidbits; 
mo.tGonz; 
i,j; 
dccs,dccv .decf; 

if(lpMbid == NULL) { 

clse { 

McssageBox (hjan."Abra um arquivo de imagem BMP". 
szNomcAplic,MB_ICONEXCLi\MATION J MB_OK) ; 

rctum O; 
} 

heurSavc = SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ WAIT)); 

dcsloc = Rcsto(lpMbid); 

bidbits = PegaEndcrccoMhid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid) + dcsloc; 
cyMbid = AlturaMbid (lpMbid); 

if(NumCorcslnfo.Mbid (lpMbid) >= 236) { 
matGonz = bidbits; 

I= cxMbid; 

for(i=O;i<cyMbid-2;iH) { 
for(j=O;j<cxMbid-1 -dcsloc;j++) { 
decs = (BYTE) abs(matGonz[(long) i • I+ j]- matGonzl(long)(i~· lL) •[ +j)); 
dccv = (BYTE) abs(matGonz[(long) i • I+ j]- matGonz[(long) i • I+ (j+1L)]); 
decf = (BYTE) (decs + decv); 

decf = (dcef • 16 > 8 • 16)? O: 255; 
bidbits[((lo:~g)i • exMbid) + ((j))) = dccf: 
} 

for(i=O;i<cyMbid-2;i++) { 
for(j=O;j<cxMbid-1-dcsloc:j++) { 

bidbits[((i-1 L) • cxMbid) + ((exMbid-1l.rdcsloc))) = 255; 
bidbits[((i-1 L) • cxMbid) + ((exMbid-2l.rdcsloc))] = 255; 

bidbits[((i-lL) • cxMbid) + ((cxMbid-3l.rdcsloc))J = 255: 
bidbits[((i-IL) • exMbid) + ((exMbid-41Acsloc))) = 255: 

bidbits[((i-1 L) • cxMbid) + ((exMbid-5l.rdes1oc))) = 255; 
bidbits[((eyMbid-l L) • exMbid) + ((j-1 L))) = 255; 
bidbits[((cyMbid-2L) • exMbid) + ((j-lL))) = 255; 
bidbits[((eyMbid-3L) • exMbid) + ((j-1 L))) = 255: 
bidbits[((eyMbid-4L) • exMbid) +((i-I L))) = 255; 
bidbits[((cyMbid-5L) • cxMbid) + ((j-1 L)))= 255; 

for(i=(cyMbid-1 );i>=(cyMbid-l-3);i--) { 
for(j=( cxMbid-1-des1oe);j>=( exMbid-1-dcsloc-3);j--) { 

bidbits[((long)(i) • exMbid) + (j)] = 255; 

if(NumCorcslnfoMbid (1pMbid) == 16) { 
matGonz = 13iDimPont16Corcs(lpMbid): 
I = exMbid; 

for(i=O;i<cyMbid-2;i++) { 
for(j=O;j<cxMbid-1-dcsloe;j++) { 

dees = (BYTE) abs(matGonz[(long) i • l + j) 
matGonz[(1ong)(i+ 1 L) • 1 + j)); 

dcev = (13YTE) abs(matGonz[(long) i • 1 + j ] -
matGoro.l(long) i • I + (j+ 1 L)]); 

ctccf = (BYTE) (dccs + dcev); 
dccf= (dcef • 16 > 8 • 16)? O: 255: 

bidbits[((long)(i) • exMbid/2L) + ((j)I2L)) = deef; 

for(i=O;i<cyMbid-2; i++) { 
for(j=O;j<cxMbid-1-dcsloe;j++) { 

bidbits[((i-lL) • exMbid/2L) + ((exMbid-ll.rdcs1oc)I2L)) = 255; 
bidbits[((i-lL) • exMbid/2L) + ((exMbid-2l.rdcs1oc)I2L)) = 255; 
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} 

bidbits[((i-lL) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-3L-desloe)/2L)) = 255; 
bidbits[((i-lL) • exMbid/2L) + ((cxMbid-4L-desloc)/2L)) = 255: 
bidbits[((i-lL) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-5L-desloc)/2L)) = 255: 
bidbits[((i-JL) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-6L-desloc)/2L)) = 255; 
bidbits(((cyMbid-1 L) • cxMbid/2L) + ((j-1 L)/2L)) = 255; 
bidbits[((cyMbid-2L) • exMbid/2L) + ((j-1 L)/2L)) = 255: 
bidbits[((cyMbid-3L) • exMbid/2L) + ((j-J L)/2L)) = 255; 
bidbits[((cyMbid-4L) • cxMbid/2L) + ((j-1 L)/2L)) = 255; 
bidbits[((cyMbid-5L) • cxMbid/2L) + ((j-1 L)/2L)) = 255; 
bidbits[((cyMbid-6L) • cxMbid/2L) + ((j-1L)/2L)) = 255; 
} 

for( i=( cy Mbid-1 );i>=( cy Mbid-1-3);i--) { 
for(j=( cxMbid-1-dcsloc);j>=( cxMbid-l-desloc-3);j--) { 

bidbits[((long)(i) • cxMbid/2L) + (j)/2L] = 255; 

lnvalidateRect (hjan, NULL, TRUE) : 
SetCursor(heurSave); 
returnO; 

Seção 1.10 - Funções que binarizam a imagem 

, .•••••.••...•...•..•••• ~.~·~·············~··~········~~~·$· ~ ~~ 

• Função que binariza um imagem de 256 níveis, a partir de um valor 
• limiar (fhrcshold) 

· · · ·············~··· · · ········~·· ············ ·· · ··· · ··········! 
Threshold256(HWND hjan,int Nível, BYTE huge • lpMbid) 
{ 

bidbits; BYTEhuge • 
short cxMbid. cyMbid, desloc; 
register int i.j; 
int YalorPixel; 

hcurSave = SetCursor(LoadCursor(NULL, JDC_ WAIT)): 
desloc = Rcsto(lpMbid): 

bidbits = PegaEnderecoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid)+ dcsloc: 
cyMbid = AlturaMbid (lpMbid) ; 

for(i=l ;i<(cyMbid-2);i++) { 
for(j= 1 ;j<(cxMbid-2-desloc);j++) { 

YalorPixcl = bidbits[((i-lL) • cxMbid) + (j-1L)]; 
YalorPixcl = (YalorPixel > Nível)? O : 255; 

bidbits[ ((i-J L) • cxMbid) + (j-1 L)) = YalorPixel; 

bidbits[((i-lL) • cxMbid) + ((cxMbid-l L-desloc))) = 255; 
bidbits[((i-1L) • cxMbid) + ((cxMbid-2L-desloc))) = 255: 
bidbits(((i-lL) • cxMbid) + ((cxMbid-3L-desloc))) = 255; 
bidbits[((i-lL) • cxMbid) + ((cxMbid-4L-dcsloc))) = 255; 
bidbits[((i-1L) • cxMbid) + ((cxMbid-5L-desloc))) = 255; 
bidbits[((i-1 L) • cxMbid) + ((cxMbid-6L-desloc))) = 255; 
bidbits[((cyMbid-IL) • cxMbid) + ((j-1 L)))= 255; 
bidbits(((cyMbid-2L) • cxMbid) + ((j-1 L)))= 255; 
bidbits[((eyMbid-3L) • cxMbid) + ((j-lL))) = 255; 
} 

for(i=(cyMbid-l);i>=(cyMbid-l-3); i--) { 
for(i=(cxMbid-1-desloc):j>=(cxMbid-1-desloc-3):j --) { 

bidbits[((long)(i) • cxMbid) + (j)) = 255: 
} 

} 
lnvalidatcRect (hjan, NULL, TRUE); 

SetCursor(hcurSave ); 
rcturn O; 
} 

t· ·· ································· ·~··~····················· 
• Funç.áo que binariza um imagem de 16 níveis. a partir de um valor 
• I i miar (fhreshold) •••.............•.........•••.••...••••...•..••....•..•.•.•.•• , 
Thrcshold16(1-IWND hjan.int Nível, BYTE huge • lpMbid) 
{ 
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BYTE hugc • 
BYTEhuge • 
short 
rcgistcr int 
int 

i.j: 

bidbits; 
matbits; 
cxMbid. cyMbid, desloc: 

Valor Pixel; 

hcurSavc = SctCursor(LoadCursor(NULL. IDC_ WAI1)); 
dcsloc = Rcsto(lpMbid); 

bidbits = PcgaEndcrccoMbid (lpMbid) : 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid)+dcsloc ; 
cyMbid = AlturaMbid (lpMbid) : 

matbits = BiDimPonti6Corcs(lpMbid); 

for(i= I ;i<(cyMbid-2);i++) { 
for(j= I ;j<(cxMbid-2-dcsloc);j++) { 

Valor Pixel = matbits[(long)((i-1 L) • (long) cxMbid) + (j-1 L)]; 
ValorPixcl = (ValorPixcl • 16 >Nível)? O: 255; 

bidbits[((i-1L) • cxMbid/2L) + (j-1L)/2L] = ValorPixcl: 

bidbits[((i-1L) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-ll.rdcsloc)/2L)] = 255: 
bidbits[((i-1L) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-2L-dcsloc)/2L)] = 255; 
1Jidbits[((i-1L) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-3L-dcsloc)/2L)] = 255; 

void rai_5_100 } raio_inf = 1 ; 
{ raio_sup = 1; 
raio_inf = 5 ; void rai_5_350 } 
raio_sup = 10 ; { 
} raio_inf = 1 : 

void rai_5_150 
{ 
raio _inf = 5 ; 
raio_sup = 15 ; 
} 

void rai_5_250 
{ 
raio _inf = 5 ; 
raio_sup = 25 ; 

raio _sup = I ; 
} 

void rai_5_ 450 
{ 
raio_inf = 1 : 
raio_sup =I : 
} 

void rai_5_550 
{ 

void rai_5_650 
{ 
raio_inf = 1 ; 
raio_sup = 1 ; 
} 

void rai_5_750 
{ 
raio_inf = 1 ; 
raio_sup = 1 ; 
} 

void rai_5_850 
{ 
raio _in f= 1 ; 
raio_sup = 1 ; 
} 

void rai _5_950 
{ 
raio _inf = 1 ; 
raio_sup = 1 ; 
} 

} 
} 

bidbits(((i-1 L) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-4L-dcsloc)/2L)] = 255; 
bidbits[((i-1L) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-5L-dcsloc)/2L)] = 255; 
bidbits[((i-1L) • cxMbid/2L) + ((cxMbid-6L-dcsloc)/2L)) = 255: 
bidbits(((cyMbid-lL) • cxMbid/2L) + ((j-1L)/2L)J = 255; 
bidbits[((cyMbid-2L) • cxMbid/2L) + ((j-1L)/2L)) = 255; 
bidbits[((cyMbid-3L) • cxMbid/2L) + ((j-1 L)/2L)) = 255; 

for(i=(cyMbid-1 );i>=(cyMbid-1-3);i--) { 
for(j=(cxMbid-1-dcsloc):j>=(cxMbid-1-desloc-3);j--) { 

bidbits[((long)(i) • cxMbid/2L) + (j)/2L) = 255: 
} 

} 

lnvalidatcRcct (hjan, NULL, TRUE); 
SctCursor(hcurSavc): 
rcturn O; 
} 

Seção 1.11 - Funções que fornecem a faixa de valores para os 
raios que se pretende detectar 

raio_inf = 10; void rai _ 10_650 
raio_sup = 35 ; { 

void rai -10_150 } raio_inf= 1; 
{ raio_sup = 1 : 
raio_inf = 10; void rai _10_ 450 } 
raio_sup = 15; { 
} ra io_inf = 1 ; void rai _10_750 

raio_sup = 1 ; { 
void rai _10_250 } raio _inf = 1 ; 
{ raio_sup = 1 ; 
raio_inf = 10: void rai _1 0_550 } 
raio_sup = 25; { 

void rai 10_100 } ra io _ in f = 1 ; void rai _1 0_850 
{ raio_sup = 1 ; { 
raio _inf = 1 : void rai_10_350 } raio_inf = 1 ; 
raio _sup = 1 ; { raio _sup = 1 ; 
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} 

void rai_10_950 void rai_ 20 _ 650 void rai_30_350 void rai_ 40_100 void rai_ 40_750 void rai_50_ 450 void rai _60_150 
{ { { { { { { 
raio inf = 1 · raio _inf = 1 ; raio_inf = 30 ; raio_inf = 1 ; raio _inf = 1 ; raio_inf = 45 : raio_inf = 1 ; - , 
raio_sup = 1 ; raio_sup = 1 ; raio_sup = 35; raio_sup = I ; raio_sup = 1 : raio_sup =50 : raio_sup = 1 ; 
} } } } } } } 

void rai_20_100 void rai_20_750 void r~i_30_ 450 void rai_ 40_150 void rai_ 40_850 void rai_50_550 void rai _60_250 
{ { { { { { { 
raio_ inf = 10; raio _in f= 1 ; raio _inf = 30 ; raio _inf = 15 ; raio _inf = J ; raio_inf =50 ; raio _inf = I ; 
raio_sup = 20 ; raio_sup = 1 ; raio_sup = 45; rdio_sup = 40; raio_sup = 1 : raio_sup =55 ; raio_sup = 1 ; 
} } } } } } } 

void rai_20_150 void rai_20_850 void rai_30_550 void rai_ 40_250 void rai_ 40_950 void rai_50_6SO void rai _60_350 
{ { { { { { { 
raio_ inf = 15 ; raio_inf= 1 ; raio _in f= 30 ; raio _in f= 25 ; raio_inf = 1 ; raio _inf = 50 ; raio_inf = 35 ; 
raio_sup = 20; raio_sup = 1 : raio_sup =55 ; raio_sup = 40; raio_sup = 1 ; raio_sup = 65; raio_sup = 60 ; 
} } } } } } } 

void rai_20_250 void rai_20_950 void rai_30_650 void rai_ 40_350 void rai_50_100 void rai_50_750 void rai _60_450 
{ { { { { { { 
raio_ inf = 20; raio _inf = 1 ; raio_inf = 1 : raio_ inf = 35; raio _in f= I : raio _inf = 50 : raio _in f= 45 ; 
raio_sup = 25 ; raio _sup = 1 ; raio_sup = 1 ; raio_sup = 40 ; raio _sup = 1 ; raio_sup = 75 ; raio_sup = 60: 
} } } } } } } 

void rai_20_350 void rai_30_100 void rai_30_750 void rai_ 40_ 1150 void rai _50_150 void rai_50_8SO void rai _60_550 
{ { { { { { { 
raio _in f = 20 ; raio_inf = 10; raio_inf = I ; raio_ inf =tiO : raio _inf = 1 ; raio_inf = 1 : raio _in f= 55 ; 
raio_sup = 35; raio_sup = 30; raio_sup = I ; raio_sup = 45 ; raio _sup = 1 : raio _sup = 1 : raio_sup = 60; 
} } } } } } } 

void rai_20_ 450 void rai_30_150 void rai_30_850 void rai_ 40_550 void rai_50_250 void rai_50_950 void rai_60_65Q 
{ { { { { { { 
raio_inf = 20 ; raio_inf= 15; raio _in f= 1 ; raio_ inf= 40: raio _inf = 25 ; raio _inf = 1 ; raio_inf = 60; 
raio_sup = 45; raio_sup = 30; raio _sup = 1 ; raio_sup = 55: raio_sup = 50 ; raio_sup = 1 ; raio_sup = 65 ; 
} } } } } } } 

void rai_/.0_550 void rai_30_250 void rai_30_950 void rai_ 40_650 void rai_50_350 void rai_60_IOO void rai _60_750 
{ { { { { { { 
raio_inf = 1 : raio _inf = 25 ; raio _inf = 1 ; raio_inf=40 ; raio _in f = 35 ; raio_inf = I ; raio _inf = 60 ; 
raio_sup = I ; raio_sup = 30; raio_sup = 1 ; raio_sup = 65: raio_sup =50; raio_sup = 1 : raio_sup = 75 ; 
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void rai_60_850 
{ 
raio_inf = 60; 
raio_sup = 85 ; 
} 

void rai_60_950 
{ 
raio _inf = I ; 
raio_sup = I ; 
} 

void rai_70_100 
{ 
raio_inf =I ; 
raio_sup = 1 : 
} 

void rai_ 70_150 
{ 
raio_ inf = I ; 
raio_sup = I ; 
} 

void rai_90_850 
{ 
raio_inf = 85: 
raio _sup = 90 ; 
} 

void rai_90_950 
{ 
raio _inf = 90 ; 
raio_sup = 95; 
} 

void rai_70_2SQ 
{ 
raio _inf = 1 : 
raio_sup = I ; 
} 

void rai_70_350 
{ 
raio _inf = 1 ; 
raio_sup = I ; 
} 

void rai_70_ 450 
{ 
raio_inf = 45 : 
raio_sup = 70 ; 
} 

void rai_70_550 
{ 
raio _inf =55 : 
raio_sup = 70; 
} 

void rai_70_650 
{ 

raio _ in f = 65 ; 
raio_sup = 70; 
} 

void rai_70_750 
{ 
raio_inf = 70; 
raio_sup = 75 : 
} 

void rai_70_850 
{ 
r:lio _in f = 70 ; 
raio_sup = 85; 
} 

void rai_70_950 
{ 
raio_inf = 70: 
raio_sup = 95; 
} 

void rai_80_100 
{ 
raio_inf = 1 ; 
raio_sup = 1 ; 

Seção 1.12 - Funções que realizam o acumulador da 
Transformada de Hough 

void rai_80_55Q raio _in f = 80 ; 
{ raio_sup = 95; 

void rai_80_150 raio _in f= 55 ; } void rai_90_ 450 
{ raio_sup = 80; { 
raio_inf = 1 ; } void rai_90_100 inf = I: raio_ 
raio_sup = I ; { raio_sup = 1 ; 
} void rai_80_650 raio_inf= 1; } 

{ raio _sup = 1 ; 
void rai_80_250 raio _inf = 65 ; } void rai_90_550 
{ raio_sup = 80; { 
raio_inf = 1 ; } void rai_90_150 raio_ inf= I ; 
raio _sup = 1 ; { raio_sup = 1 ; 
} void rai_80_750 raio_inf = 1; } 

{ raio _sup = 1 ; 
void rai _80_350 raio _in f = 75 ; } void rai_90_650 
{ raio_sup = 80; { 
raio _in f= I ; } void rai_90_250 raio _inf = 65 ; 
raio_sup = 1 ; { raio_sup = 90; 
} void rai_80_850 raio_inf= 1; } 

{ raio_sup = 1; 
void rai _80_450 raio_inf = 80; } void rai_90_750 
{ raio_sup = 85; { 
raio _in f = 1 ; } void rai_90_350 raio _inf = 75 ; 
raio _sup = 1 ; { raio_sup = 90; 
} void rai _80_950 raio_inf = 1; } 

{ raio _sup = 1 ; 

• Funções que realizam a transformada de Hough Standard devolvendo um 
• ponteiro contendo o acumulador • 
···················*······· ~· ···················*········~ · - ···~····· ··t 
unsigned int huge • HoughStand(BYTE huge • lpMbid) 
{ 
BYTE huge • 
BYTE huge • 
shon 
rcgistcr unsigncd int 
shon 
long 
long 
long 
unsigncd int hugc • 

bidbits; 
pos; 
cxMbid. novocxMbid. cyMbid. dcsloc; 
i,j; 
faixa_raio; 
Tamanho; 
Comprimento; 
zero; 
Acumul; 
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clock_t start, end; 

if(lpMbid == NULL) { 

else { 

MessageBox (NULL."Abra um arquivo de imagem BMP". 
szNomeAplic,MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 

rcturn 0: 

hcurSave = SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ WAIT)); 
desloc = Rcsto(lpMbid); 

bidbits = PegaEnderccoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid LarguraMbid (lpMbid)+ desloe ; 
novocxMbid = LarguraMbid (lpMbid) ; 
cyMbid AlturaMbid (lpMbid); 

altura= eyMbid; 
largura= exMbid: 

faixa_raio = raio_sup • raio_inf + 1; 

if (Acumul != NULL) 
Globall'ree?tr(Acumul): 

Tamanho = (long) ((long)cxMbid • cyMbid • faixa_raio • sizcof(int)): 
Comprimento = (long) ((long)cxMbid • cyMbid • fa ixa_raio ): 

Aeumul = (unsigned int hugc •)GlobalAllocPtr(GMEM_MOVEA13LE, Tamanho): 

if(Acumul==NULL) { 

SetCursor(hcurSave); 
MessageBox (NULL, "Nao consegui alocar mcmoria para Acumulador", 

szNomeAplic,MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 
return NULL; 
} 

stz.rt = clockQ; 
for (zero= O; zero< Comprimento; zero++) Acumul[zero] = O; 

if(NumCoreslnfoMbid(lpMbid) > 2.14) { 
pos = bidbits; 

for(i=O:i<(eyMbid);i++){ 
for(j=O;j<(novocxMbid);j++) { 

i f (pos( (long)((long)(i) • cxMbid) + (j)) < 1 00) 
HoughCirc(j,i.lpMbid.Aeumul); 

if(NumCoreslnfoMbid(lpMbid)==l6) { 

pos = BiDimPontl6Cores(lpMbid): 

for(i=O; i<( cy Mbid):i++ ){ 
for(j=O;j<(novocxMbid):j++) { 

cnd = clockQ; 
SetCursor(hcurSavc): 

i f (posl(long)((long)(i) • cxMbid) + (j)) < 5) 

HoughCirc(j,i.lpMbid. Aeumul); 

CxMsgOk(szNomeAplic, "Operação concluida em %1d segundos", 
(long)(cnd-start)/CLK_TCK,NULL,NULL,NULL,NULL); 

return (uns igned int huge • )Acumul; 
} 
} 

HoughCirc(unsigncd int c_ctr, unsigned int l_etr, BYTE hugc • lpMbid, 
unsigncd inl huge • Acumul) 

• Rotina que implementa a Transformada de Hough para circulos 

·· ··· · ·~·~·· · ~· ··~·· · ·····~· ~········· · ····· ·················~·~·*· ·· ·~, 
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int delta; 
unsigncd int y; 

•' 

registcr unsigned int x, raio; 

for (raio=raio_inf ; raio<=raio_sup; raio++) 
delta= 3 - (raio«l ); 
y=raio; 
for(x=O;x<y;x++) { 

returnO; 

Acumulador(x.y.c_ctr.l_ctr,raio.lpMbid,Acumul); 
delta += (dclla<O) ? ((x«2)+6) : (((x-y--)«2) + I O); 
} 
if(y) 
Acumulador(y.y.c_ctr.l_ctr,raio.lpMbid.Acumul); 

} 

j••·· ··· ·· · ·····~·····································~·· · ·············· 
• Rotina que acumula no ponteiro o numero de vezes que os circulos 
• gerados pelo algoritirno de BRESENHAM se interceptam 

·· ···············~············· ·· · · ········· ·······················~···! 
Acumulador(unsigned int x. unsigned int y, unsigncd int c_ctr, 

unsigned intl_ctr,unsigncd int raio, BYTE hugc • lpMbid, 
unsigned int hucc • Aeumul) 

rcgistcr unsigncd intlin, co!; 
int r= 1; li ra7~1o entre a linha horizontal c vertical 

for( col=x*r; cok (x+l)*r ; col++) { 
func( y+l_ctr, col+c_ctr. raio, lpMbid. Acumul); 
func(-y-l·l_ctr, col+c_ctr, raio, lpMbid, Acumul); 
func(-y+l_ctr,-col+c_ctr, raio, lpMbid, Acumul); 
f une( y+l_ctr,-col+c_ctr, raio, lpMbid, Acumul); 
} 

for( lin=y•r; !in< (y+l) • r; !in++) { 
func( x+l_ctr,lin+c_clr, raio. lpMbid, Acumul); 
func(-x+l_ctr,lin+c_ctr, raio, lpMbicl, Acumul); 

returnO; 

func(-x+l_ctr.-lin+c_ctr, raio, lpMbid. Acumul); 
func( x+l_ctr,-lin+c_ctr. raio. lpMbid, Acumul); 
} 

voíd func(unsígn::d int y. unsigned int x, unsigr.cd int z, DYTE hugc • lpMbid. 
unsigned ínt huge • Acumul) 

short cxMbid. novocxMbid, cyMbid, dcsloc; 
long Plano; 
long índice; 

dcsloc = 
cyMbid 
cxMbid 
novocxMbíd = 

Resto(lpMbid); 
AlturaMbid (lpMbid) ; 
LarguraMbid (lpMbid) + dcsloc; 
LarguraMbid (lpMbid) ; 

Plano = (long)((long)cxMbid • cyMbíd ); 

if(x >= O && x < novocxMbid && y >= O && y < cyMbid) { 
índice= (long)((long)((long)(z-raio_inf) • Plano+ (long)y • cxMbid + (long) x)); 

Acumul[ indicc )++; 

i f( • Acnmul >=vai) {vai= • Acumul; z_v=z;y_v=y;x_v=x;} 
cont++; 

Seção 1.13 - Funções que realizam o acumulador para o 
Template Matching 

/***4••••·· ························*···················· ···············* 
• Funções que realizam o Tcmplatc Match devolvendo um ponteiro 
• contendo o acumulador • 

············ ········~·······~·· · ··~····· · ··············· · · ··· ······~···t 
unsigned int huge • TcmplatcMatch(BYTE hugc • lpMbid) 
{ 
short cxMbíd, novocxMbid, cyMbíd. dcsloe; 
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rcgistcr unsigncó int 
short 
long 
long 
long 
unsigncd int hugc • 
clock_t 

i,j: 
faixa_raio; 
Tamanho; 
Comprimento; 
zero: 
Acumul; 
start, cnd; 

if(lpMbid == NULL) { 
McssagcBox (NULL,"Abra um arquivo de imagem BMP", 

szNomeAplic,MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 
retum 0: 

clsc { 
hcurSavc = SctCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ WAIT)); 
desloc = Resto(lpMbid): 

cxMbid 
novocxMbid = 
cyMbid = 

altura= cyMbid; 
largura = cxMbid; 

LarguraMbid 
LarguraMbid 
AlturaMbid 

faixa_raio = raio_sup- raio_inf + l; 

i f (Acumul != NULL) 
GlolJalf.rcePtr(Acumul): 

(lpMbid)+ óesloc ; 
(lpMbid); 

(lpMbid); 

Tamanho= (long) ((Iong)cxMlJid • cyMbid • faixa_raio • sizeof(int)); 
Comprimento= (Iong) ((long)cxMbid • cyMbid • faixa_raio ): 
Acumul = (unsigned int hugc *)GiobaiAIIocPtr(GMEM_MOVEAI3LE,Tamanho): 

if(Acumui==NULL) { 
Sct Cu rsor(hcu rSave ); 
MessageBox (NULL, "Nao consegui alo::ar mcmoria para Acumulador", 

szNomcAplic, M13_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 
return NULL; 

start = clockQ; 
fo r (zero= 0: zero< Comprimento; zero++) Acumul[zero] = 0: 

if(NumCorcslnfoMbid(lpMbid) > 234) { 

for(i=O;i<( cy Mbid): i++){ 
fo r(j=O:j<(novocxMbid);j++) { 

Bresenham(j,i,lpMbid,Acumul); 

if(NumCoreslnfoMbid(lpMbid)==l6) { 
for(i=O;i<( cyMbid);i++ ){ 

for(j=O:j<(novocxMbid);j++) { 
Bresenham(j,iJpMbid, Acumul); 

cnd = clockQ; 
SctCursor(hcurSavc); 

CxMsgOk(szNomcAplic, "Operação concluída em %Id segundos". 
(long)(cnd-start)/CLK_TCK.,NULLNULL,NULL,NULL); 

rcturn (unsigncd int Ioucc •)Acumul; 
} 
} 

• Rotina que implcmcnta o Tcmplatc Match para círculos 
• • ••••••••••••c•••••••• • • • •••••••••••••••••••••••••••~•~*4•••••••*** * ***/ 

Brescnham(unsigned int c_ctr, unsigned int I_ctr, BYTE huge • lpMbid, 
unsigned int huge • Acumul) 

int delta: 
unsigned int y: 
rcgistcr unsigned int x, raio; 
for (raio=raio_inf; raio<=raio_sup; raio++) { 

delta= 3- (raio« I); 
y=raio: 

for(x=O;x<y;x++) 
{ 
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rcturn 0: 

;; 

Tcmplatc(x.y .c_ ctr, I_ ctr.raio.lpMbid,Acumul); 
delta+= (dclta<O) ? ((x«2)+6): (((x-y--)«2) + 10): 
} 
if(y) 
Tcmplatc(y,y.c_ctr.l_ctr.raio.lpMbid,Acumul): 

Tcmplatc(unsigncd int x, unsigned int y, unsigncd int c_ctr, 
unsigncd int l_ctr,unsigned int raio. BYTE hugc • lpMbid, 
unsign::d int huge • Acumul) 

t· ······································~···················· · ·· · ···~··· 
• Rotina que acumula no ponteiro o numero de vezes que os círculos 
• gerados pelo algoritimo de BRESENHAM se interceptam 

···································································-···t 
{ 
rcgistcr unsigned int I in. col: 
int r= I; /1 razao entre a linha horizontal c vertical 
short cxMbid. cyMbid. destoe; 
BYTE hugc • bidbits; 
BYTE hugc • posaux; 

destoe= 
bidbits 
cyMbid 
cxMbid 

Resto(lpMbid); 
PegaEndcrecoMbid (lpMbid) : 
AlturaMbid (lpMbid) ; 
LarguraMbid (lpMbid)+ destoe; 

if(NumCoreslnfoMbid(lpMbid) > 234) posaux = bidbits: 
if(NumCorcslnfoMbid(lpMbid)== 16) posaux = BiDimPont16Cores(lpMbid): 

for( col=x•r; cok (x+l)"r; col++) { 
if((col+c_ctr) >=O && (col+c_ctr) < cxMbid && 

(y+l_ctr) >=O && (y+l_ctr) < cyMbid) { 
if(posaux[(long)(((long) ( y+l_ctr) • cxMbid) + ((long)(col+c_ctr)))]==O) 

reg(l_ctr, c_ctr, raio. lpMbid. Acumul): 
} 

if((col+c_ctr) >=O && (col+c_ctr) < cxMbid && 
y+l_ctr) >=O && (-y+l_ctr) < cyMbid) { 

if(posaux[(long)(((long) (-y+l_ctr) • cxMbid) + ((long)(col+c_ctr))))==O) 

rcg(l_ctr. c_ctr. raio, lpMbid. Acumul); 

if((-col+c_ctr) >=O && (-col+c_ctr) < cxMbid && 
y+l_ctr) >=O && (-y+l_ctr) < cyMbid) { 

if(posaux[(long)(((long) (-y+l_ctr) • cxMbid) + ((long)(-col+c_ctr))))==O) 
rcg(l_ctr.c_ctr, raio, lpMbid, Acumul); 

if((-col+c_ctr) >= O && (-col+c_ctr) < cxMbid && 

} 

(y+l_ctr) >= O && (y+l_ctr) < cyMbid) { 
if(posaux[(long)(((long) ( y+l_ctr) • cxMbid) + ((long)(-col+c_ctr)))]==O) 

rcg(l_ctr,c_ctr, raio, lpMbid, t\cumul); 

for( lin=y•r: lin< (y+l) • r.lin++) { 
if((lin+c_ctr) >=O && (lin+c_ctr) < cxMbid && 

} 

(x+l_ctr) >=O && (x+l_ctr) < cyMbid) { 
if(posaux[(long)(((long) ( x+l_ctr) • cxMbid) + 

((long)( lin+c_ctr))))==O) 
reg( l_ctr, c_ctr, raio.lpMbid. Acumul): 

if((lini·c_ctr) >=O && (lin+c_ctr) < cxMbid && 
(-x+l_ctr) >=O && (-x+l_ctr) < cyMbid) { 
if(posaux[(long)(((long) (-x+l_ctr) • cxMbid) + 

((long)( lin+c_cti))))==O) 
reg( l_ctr. c_ctr, raio. lpMbid. Acumul); 

if((-lin+c_ctr) >=O && (-lin+c_ctr) < cxMbid && 
(-x+l_ctr) >= O && (-x+l_ctr) < cyMbid) { 
if(posaux[(long)(((long) (-x+l_ctr) • cxMbid) + 

((long)( -lin+c _ ctr)))]==O) 
reg( l_ctr, c_ctr, raio. lpMbid, Acumul); 
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return 0: 
} 

if((-lin+c_ctr) >=O && (-lin+c_ctr) < cxMbid && 
(x+l_ctr) >=O && (x+l_ctr) < cyMbid) { 
if(posaux[(long)(((long) ( x+l_ctr) • cxMbid) + 

((long)( -I in+c _ ctr))) ]==0) 
reg( l_ctr. c_ctr, raio, lpMbid, Acumul); 

void reg(unsigned inl y. unsigned int x, unsigned int z. BYTE huge • lpMbid, 
unsigncd int huge • Acumul) 

short 
long 
long 

cxMbid.novocxMbid. cyMbid. dcsloc; 
Plano; 
índice; 

desloc = 
cyMbid 
cxMbid 
novocxMbid = 

Rcsto(lpMbid); 
AlturaMbid (lpMbid); 
LarguraMbid (lpMbid)+ desloc ; 
LarguraMbid (lpMbid) ; 

Plano= (long)((long)cxMbid • cyMbid ): 

if(x >= O && x < novocxMbid && y >=O && y < cyMl>id) { 
índice = (long)((long)((long)(z-raio _in f) • Plano + (long)y • cxMbid + (long) x)); 
Acumuq índice]++; 

if( •Acumul >=vai) {vai= *Acumul; z_v=z;y_v=y:x_v=x:} 
cont++ ; 

Seção 1.14 - Funções para filtrar o acumulador 

,~~·~·~ · ·······~········~···· ···············~····~·~·········~·· ·~······ 
• Rotina que cqualiza a sobreposição do acumulador dividindo 
• o valor acumulado pelo perímetro da circunferência 

~~ ··*· · · ··· ····· · ········ · ·········~···$· · ··~···~·· ···•••••*••··-······t 
void Equaliza(BYTE huge • lpMbid. unsigncd int hugc • Acumul) 

{ 
unsigncd int 
unsigncd register int 
short 
long 
float 
unsigncd int 
clock_t 

k; 
j.i: 
cxMbid, cyMbid; 
Plano: 
PtrAux; 
fuz: 
start. cnd; 

hcurSavc = SctCursor(LoadCursor(NULL. IDC_ WAIT)): 

cyMbid 
cxMbid 

AlturaMbid (lpMbid) ; 
LarguraMbid (lpMbid) + Rcsto(lpMbid); 

Plano= (long) ((long)cxMbid • cyMbid ): 

start = clockQ: 

for( k = raio_ inf; k <= raio_sup; k++) { 
for (i=O: i< cyMbid; i++) { 

for(j=O: j < cxMbid; j++) { 
PtrAux =(float) (Acumul[(long)((long)(k-raio_inf) • Plano+ 

(long)i • cxMbid + (long)j)]/((float)2 • 3.14159 • k)): 
fuz = (unsigncd int) 255 • PtrAux; 

Acumul[(IO:JC)((long)(k-raio_inf) • Plano+ (long)i • (;XMI>id ~ 
(long)j)] = fuz: 

marcat\lt = J; 
cnd = clockQ: 
SctCursor(hcurSavc); 
CxMsgOk(szNomcAplic. "Operação conclwda em %1d segundos". 

(long)( end-start)/CLK _ TCK,NULL,NU LL,NU LL,N U LL); 

, .......••......••.•...• ~·· ································· ··· ··· ······ 
• Rotina que convolui o tcmplatc de fuzzy com o acumulador 

························~··~ •+••············ *············~······~······t 
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void Fuzzy(unsigned int huge • Aeumul. BYTE huge • lpMbid) 
{ 
unsigned int huge • pos; 
short cxMbid, cyMbid.dcsloc,l; 
register int 
float 
float 
int 
BYTE 
unsigned int 
long 
float 
float 
cloek_t 

i,j; 
hl , h2, h3,h4,h5,H; 
vl, v2, v3. v4. v5, V: 
k.Fuz; 
YalorPixel: 
cume=O, PtrAux; 
Plano. indiee; 
fz[3]; 
raz; 
start.end; 

hcurSave = SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ WAIT)); 

raz=0.75: 
fz[O] = 1.000000: 
fz(l] = 0.778821; 
fz[2] = 0.367918; 

desloe = RestoQpMbid): 

pos = Acumul; 
cxMbid = LarguraMbid 
cyMbid = AlturaMbid 

(lpMbid){· dcsloc ; 
(lpMbid); 

!'!ano= (long) ((long)cxMbid • cyMbid ); 

start = clockO: 

for( k = raio_inf; k <= raio_sup; k++) { 
for (i=O; i< cyMbid; i++) { 

for(j=O: j < cxMbid; j+{) { 
indicc = (long)((long)(k-raio_inf) • Plano+ (long)i ~ cxMbid + 

(long)j): 
PtrAux =(unsigned int) (Acumul[indicc]); 
if( PtrAux >cume) { 

cume= PtrAux; 

} 
} 
I =cxMbid; 
Plano= (long) cxMbid • cyMbid; 

for(k=raio_ inf: k<=raio_sup; k++) { 
for(i=2;i<(cyMbid-2):i++){ 

for(j=2;j<(cxMbid+desloc-2);j++) { 
h1=pos((long)((long) Plano • (k-raio_inf) + (long)(i-2L)*l+ 

(long)(j-2L))]/(cumc • raz) • fz[2]+ 
pos[(long)((long)Piano • (k-raio_inf) + 
(long)(i-2L)*l+(long)(j-1L))]/(cume • raz) • fz(2]+ 
pos((long)((long) Plano • (k-raio_inf) + 
(long)(i-2L)*l+ (long)(j ))]/(cume • raz) • fz[2]+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_inf) + (long)(i-
2L)*l+ (long)(j+1L))]/(cume • raz) • fz(2]+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_ inf) + 
(long)(i-2L)*l+(long)(j+2L))]/(cumc • raz) • fz[2]; 

h2=pos[(long)((long) Plano • (k-raio_inf) + (long)(i-1 L)*l+ 
(long)(j-2L))]/(cume • raz) • fz[2]+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_inf) + 
(long)(i-1L)* l+ (long)(j-1L))]/(cume • raz) • fz(l]+ 
pos((long)((long) Plano • (k-raio_inf) + 
(long)(i-1 L)*l+(long)(j ))]/(cume • raz) • fz(l]+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_ inf) + 
(long)(i-1L)*l+ (long)(j+1L))]I(cumc • raz) • fz[l]+ 

pos((long)((long) Plano • (k-raio_ inf) + 
(long)(i-1 L)*l+(long)(j+2L))]/(cumc • raz) • fz(2]: 

h3=pos[(long)((long) Plano • (k-raio_inf) + (long)(i )*I+ 
(long)(j-2L))]/(cumc • raz) • fz[2]+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_inf) + 
(long)(i )*I+ (long)(j-1L))]/(cumc • raz) • fz(l]+ 
pos((long)((long) Plano • (k-raio _ in f) + 
(long)(i )*I+ (long)(j ))]/(cume • raz) • fz[O]+ 

pos[(long)((long) Plano • (k-raio_inf) + 
(long)(i )•I+ (long)(j+lL))]/(cume • raz) • fz(l]+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_inf) + 
(long)(i )*l+(long)(j+2L))]/(cumc • raz) • fz(2]; 
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h4=pos[(long)((long) Plano • (k-raio_int) + Qong)(i+1L)"I+ 
(long)(j-2L))]/(cume • raz) • fz[2)+ 
pos((long)((long) Plano • (k-raio_inl) + 
(long)(i+ I L)*l+Qong)(j-1 L))]/( cume • raz) • fz(l)+ 
pos(Oong)((long) Plano • (k-raio _inf)+ 
Qong)(i+ I L)*I+Qong)(j ))]/(cume • raz) • fz[l )+ 
pos(Oong)((long) Plano • (k-raio_int)+ 
Qong)(i+lL) *l+Qong)(j+1L))]/(cumc • raz) • fz(l)+ 
pos(Oong)((long) Plano • (k-raio_inl)+ 
Qong)(i+1L)*I+Qong)(j+2L))]/(cume • raz) • fz[2]; 

hS=pos(Oong)(Qong) Plano • (k-raio_ini) + Qong)(i+2L)*l+ 
(long)(j-2L))]/(cume • raz) • fz[2)+ 
pos((long)((long) Plano • (k-raio_inf) + 
(long)(i+2L)"I+(long)(j-1 L))]/(eumc • m) • fz[2]+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_inf) + 
(long)(i+2L)*I+Qong)(j ))]/(cume • raz) • fz[2)+ 
pos[Oong)(Oong) Plano • (k-raio_inl) + 
(long)(i+2L)*I+Oong)(j+ 1 L))]/( cume • raz) • fz[2)+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_int) + 
(long)(i+2L)*I+(Iong)(j+2L)))/(cume • raz) • fz[2); 

vl=pos[Oong)(Oong) Plano • (k-raio_inl) + Qong)(i-2L)*I+ 
Qong)(j-2L))]/(cumc • raz) • fz[2)+ 
pos(Oong)(Oong) Plano • (k-raio _in!) + 
(long)(i-1L)*I+Oong)(j-2L))]/(cume • rn) • fz[2)+ 
pos[Oong)((long) Plano • (k-raio _in f) + 
(long)(i )*l+(long)(j-2L)))/(eumc • raz) • fz(2]+ 
pos((long)((long) Plano • (k-raio_inl) + 
(long)(i+IL)*I+Qong)(j-2L))]/(cume • raz) ~ fz(2]+ 
pos[ (long)((long) Plano • (k-raio _ in f) + 
(long)(i+2L)•I+(long)(j-2L))]/(cume • raz) • fz[2); 

v2=pos[(long)((long) Plano • (k-raio_inf) + (long)(i-2L)*l+ 
(long)(i-lL))]/(cumc • raz) • fz(2)+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_ini) + 
Qong)(i-1 L)*l+(long)(j-1 L))]/( cume • raz) • fz(l]+ 

pos[(long)(Oong) Plano • (k-raio_inl) + 
(long)(i )*l+(long)(i-1L))]/(cumc • raz)' fz(l)+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_inf) + 
(long)(i+IL)* I+(Iong)(j-1L))]/(cumc • raz) • fz(l)+ 
pos( (long)(Oong) Plano • (k-raio _inf) + 
Qong)(i+2L)*I+(long)(i-l L))]/( cume • raz) • fz(2]; 

v3=pos[(long)(Oong) Plano • (k-raio_inl) + Qong)(i-2L)*l+ 
(long)(i ))]/(cume • raz) • fz[2)+ 
pos[Oong)((long) Plano • (k-raio_inl) + 
Qong)(i-1L)"l+Qong)(j )))/(cume • raz) • fz[l)+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio _ ini) + 
Qong)(i )*l+(long)(j )))/(cume • raz) • fz[O]+ 
pos[(long)(Oong) Plano • (k-raio_ inl) + 
(long)(i+1 L)*l+(long)(j ))]/(cume • raz) • fz(1)+ 
pos[(long)(Oong) Plano • (k-raio_ini) + 
Qong)(i+2L)*l+(long)(j ))]/(cume • raz) • fz(2]: 

v4=pos((long)((long) Plano • (k-raio_inf) + (long)(i-2L)*l+ 
Qong)(i+1L))]/(cumc • raz) • fz[2]+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_int) + 
(long)(i-1L)*l+Qong)(j+1L))]/(cumc • raz) • fz[1]+ 
pos[Oong)(Oong) Plano • (k-raio _in f) + 
QongXi )*l+(long)(j+lL)))/(cumc • raz) • fz[l)+ 
pos(Oong)(Oong) Plano • (k-raio_int) + 
Qong)(i+ 1 L)*l+(long)(j+ 1 L))]/( cume • raz) • fz(l]+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_int) + 
Qong)(i+2L)*H-(Iong)(j+ 1 L))]/( cume • raz) • fz[2); 

v5=pos[(long)(Oong) Plano • (k-raio_inf) + (long)(i-2L)*l+ 
Qong)(j+2L))]/(cumc • raz) • fz[2)+ 
pos[(long)(Oong) Plano • (k-raio_ini) + 
Qong)(i-1 L)*I+(long)(j+2L))]/(cumc • raz) • fz[2]+ 

pos((long)((long) Plano • (k-raio_inl) + 
(long)(i )*l+(long)(j+2L))]/(cumc • raz) • fz[2)+ 

pos[(long)((lone) Plano • (k-raio _ in!) + 
Qong)(i+ 1 L)*l+Qong)(i~ 2L))]/(cumt: • raz) • fz[2)+ 
pos[(long)((long) Plano • (k-raio_ int) + 
(long)(i+2L)0 l+Qong)(j+2L))]/(cume • raz) • fz[2): 

H= (íloat) (hl + h2 + h3 + h4 + hS); 
V = (float) (vi + v2 + v3 + v4 + v5); 

Fuz = (íloat)(H + V) • 4; 

ValorPixcl = (BYTE) Fuz; 

Aeumul[Oong) Plano • (k-raio_inl) +(long)(i-2L) • (cxMbicl) -:- (j-2L)) = ValorPixcl; 
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} 
} 

for(k=raio_ inf; k<=raio_sup; k++) { 
for(i=( cyMbid-3);i>=2:i--){ 

for(j=(cxMbid-3);j>=2;j--) { 
/\cumul[(long) Plano • (k-raio_inf) +(long)(i) • (cxMbid) + (j)) = 
/\cumul[(long) Plano • (k-raio_inf) +(long)(i-2L) • (cxMbid) + (j-2L)); 

Acumulf(long) Plano • (k-raio_inf) +((long)(i-2L) • (cxMbid)) + 
((cxMbid-lL))) = O; 

Acumul[(long) Plano • (k-raio_inf) +((long)(i-2L) • (cxMbid)) + 
((cxMbid-2L))) = 0: 

Acumulf(long) Plano • (k-raio_int) +((long)(i-2L) • (cxMbid)) + 
((cxMbid-3L))J = O; 

Acumul[(long) Plano • (k-raio_int) +((long)(i-2L) • (cxMbid)) + 
((cxMbid-4L))) = O; 

Acumul[(long) Plano • (k-raio_int) ·I ((long)(i-2L) • (cxMbid)) + 
((cxMbid-5L))) = 0: 

Acumul[(long) Plano • (k-raio_inf) +((long)(i-1L)"(cxMbid)) + 
((cxMbid-lL))) = O; 

Acumul[(long) Plano • (k-raio_inf) +((long)(i-1 L)*(cxMbid)) + 
((cxMbid-2L))J = 0: 

Acumul[(long) Plano • (k-raio_in!) +((long)(i-lL)*(cxMbid)) + 
((cxMbid-3L))) =O; 

Acumul[(long) Plano • (k-raio_inf) +((long)(i-I L)*(cxMbid)) + 
((cxMbid-4L))) = O; 

/\cumul[(long) Plano • (k-raio_int) +((long)(i-lL)*(cxMbid)) + 
((cxMbid-5L))) =O; 

Acumul[(long) Plano • (k-raio_in!) + 
((long)(cyMbid-1 L) • (cxMbid)) + ((j-2L))) =O; 

/\cumul[(long) Plano • (k-raio_int) + 
((long)(cyMbid-2L) • (cxMbid)) + ((j-2L))) = 0: 

/\cumul[(long) Plano • (k-raio_inf) + 
((long)(cyMbid-3L) • (cxMbid)) + ((j-2L))) =O; 

/\cumul[(long) Pl:lno • (k-raio_in!) + 
((long)(cyMbicl-4L) • (cxMbid)) + ((j-2L))) =O; 

/\cumul[(long) Plano • (k-raio_int) + 
((long)(cyMbid-5L) • (cxMbid)) + ((j-2L))) =O; 

Acumul[(long) Plano • (k-raio_inf) + 

.: 

} 

((long)(cyMbid- IL) • (cxMbid)) + ((j-lL))) = O; 
Acumul[(long) Plano • (k-raio_int) + 

((long)(cyMbid-2L) • (cxMbid)) + ((j-1L))) =O; 
Acumul[(long) Plano • (k-raio_inf) + 

((long)(cyMbid-3L) • (cxMbid)) + ((j-IL))) = O; 
/\cumul[(long) Plano • (k-raio_int) + 

((long)(cyMbid-4L) • (cxMbid)) + ((j-lL))) = O; 
Acumul[(long) Plano • (k-raio_inf) + 

((long)(cyMbid-5L) * (cxMbid)) + ((j-IL))) = O; 

for(k=raio_inf; k<=raio_sup; k++) { 
for(i=(cyMbid-1 ):i>=(cyMbid-1-3);i--) { 

marcal\lt = 2: 
cnd = clockQ; 
SetCursor(hcurSavc ); 

for(j=( cxMbid-1-desloc);j>=( cxMbid-l -dcsloc-3):j--) { 
Acumul[(long) Plano • (k-raio_int) +(long)(i) • (cxMbid) +(i))= O; 
} 

CxMsgOk(szNomcAplic, ''Operação concluída em %ld segundos", 
(long)(cnd-start)/CLK_TCK.NUL! .,NULL,NULL,NULL): 

,~· ·· ~· ~· ··············· · · · ···· · ··· ··· ······ ········· · · · ··········· ·· ···· 
*Rotina que fornece os valores percentuais do filt ro comparativo 

·····~······· · ···················· · ························· · ·· · ··· · ····/ 
void pcrccnt_75Q 
{ 
razao = 0.75: 
} 
void pcrccnt_S50 
{ 
razao = 0.85; 
} 

void pcrccnt_900 
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{ 
razao = 0.90; 
} 

void perccnt_950 
{ 
razao = 0.95; 
} 

void perccnt_980 
{ 
razao = 0.98: 
} 

• FILTRO COMPARATIVO 
• Rotina que determina os pontos do acumulador que são considerados 
• como provaveis círculos a partir de uma comparação do valor 
• corrente do acumulador com o seu valor máximo 

~ ·~············ ·················*··~ ~ ···· · ····~···· ~· ·· · · · ····; 

Local iza(IIWND hjan, BYTE hugc • lpMbid, unsigned int hugc • Acumul) 
{ 
unsigncd int 
unsigned int 
unsigncd registcr int 
short 
long 
unsigncd int 
clock_t 

pico=O; 
k; 
j,i: 
cxMbid, cyMbid; 
Plano; 
PtrAux; 
start,cnd; 

hcurSavc = SctCursor(LoadCursor(NULL, IDC _ W AIT)): 

cyMbid 
cxMbid 

AlturaMbid (lpMbid) ; 
LarguraMbid (lpMbid) + Rcsto(lpMbid); 

Plano = (long) ((long)exMbid • cyMbid ); 

start = clockQ; 

for( k = raio_i nf; k <= raio_sup; k++) { 
alt((k-raio_ int)] =O; 

x_maior((k-raio_inf)] = O; 
y_maior[(k-raio_inf)] = O; 
rai[(k-raio_int)] =O; 

for (i=O; i< cyMbid; i++) { 
for(j=O; j < cxMbid; j++) { 

Ptr/\ux =(unsigncd int) Acumul[(long)((long)~-raio_inf) • Plano+ 
(long)i • cxMbid + (long)j)]; 

if( PtrAux > alt[(k-raio_ inf)]) { 
if(marcaAlt ==2) 

altAux((k-raio_inf)] = altAuxfu7..zy((k-raio_int)]; 
if(marcaAlt == I) 

altAux[(k-raio_inf)] = altAuxfuzzy((k-raio_inf)]; 
if(marcaAlt == O) 

altAux[(k-raio_inf)] = Ptr/\ux; 
Ampl = alt((k-raio_inf)] = PtrAux; 
x _ccn = x_maior[(k-raio_inf)J= j; 
Y _ccn = y_maior[(k-raio_inf)]= i; 
Raio= rai[(k-raio_inf)] = k; 

} 
if(PtrAux > pico) {Topo = pico = PtrAux;} 

} 

for( k = raio_inf; k <= raio_sup; k++) { 
if(alt((k-raio_inf)] < (razao • pico) 11 alt [(k-raio_ inf)] < 2*k) { 

alt [(k-raio_inf)] =O; 
altAux[(k-raio_inf)] = O; 

} 
cont = O; 

for( k = raio_inf; k <= raio_sup; k++) { 
if(alt[(k-raio_inf)] !=O) cont++; 

cnd = clockQ; 

if(cont==O) { 
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...: 

SctCursor(hcurSavc); 
McssagcBox (hjan."O filtro não conseguiu detectar círculos". 

szNomcAplic,MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 

SetCursor(hcurSavc); 
CxMsgOk(szNomcJ\plic. "Operação concluída em %ld segundos", 

(long)( end-start)/CLK _ TCK.NULL,N U LL,N U LL.NU LL); 
return 1; 
} 

j•··~········~·······~··········· ·· ···························· 
• Rotina que tramsforma os vetores de posição em argumentos para que 
• as circunferências encontradas pelo filtro comparativo sejam 
• desenhadas 

··· ······································4 ············· ·· ·····t 
void Ccntro(BYTE hugc • lpMbid) 
{ 
unsigncd int 
unsigncd int 

ampl; 

rcgistcr unsigncd int 
raio,x _ ccn,y _ ccn; 
k; 

hcurSavc = SctCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ W AIT)); 

for( k = r~io_inf; k <= ra io_sup; k++) { 
ampl = all[(k-raio_inf)]: 
raio= rai((k-raio_inf)]; 
y_ccn = y_maior((k-raio_inf)]; 
x_ccn = x_maior((k-raio_inf)]; 

if(ampl !=O) { 
c i rculo(x _ cen,y _ cen,raio,lpMbid); 

SctCursor(hcurSave ); 
} 

_, 

Seção 1.15 - Funções que permitem a visualização dos 
resultados na tela 

, .................•............................................ 
• Rotina que imprime na tela a posição. o raio c o valor acumulado 
• dos círculos encontrados pelo filtro comparativo 

··························~·······~···························t 
void Lista(BYTE hugc • lpMbid) 
{ 
un.~igncd int 
unsigncd int 
short 

ampl, índice= 1; 
raio,x _ cen,y _ cen. vai _y; 
cyMbid; 

rcgistcr unsigncd int k; 

cyMbid = AlturaMbid(lpMbid); 

for( k = raio_inf; k <= raio_sup; k++) { 
ampl = alt[(k-raio_inf)]; 
raio = rai[(k-raio_inf)]; 
y_ccn = y_maior((k-raio_inf)J; 
x_ccn = x_maior[(k-raio_inf)]; 
val_y = (int)cyMbid- y_ccn- 1 ; 

if(ampl !=O) { 

indicc++; 
} 
} 
} 

CxMsgOk(szNomcAplic,"Círculo %ld, Raio : %ld. X: %ld. Y: %ld, 
1\cum: %Id". indicc, raio, x_ccn. val_y, ampl); 

;······················~···········~······················~··· ~ · ····~··· 
• Função que desenha um c irculo a panir das coordenadas do centro c do valor do raio 
• Utiliza o algoritimo de BRESENHAM. 
• Recebe como argumento as coordenadas do centro e o raio 

····························~·····························~··········~·, 

void circulo(int c_ctr, intl_ctr, int raio, BYTE huge • lpMbid) 
{ 

; 
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int delta= 3 - (raio« I); 
int x, y=raio; 

hcurSavc = SctCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ WAIT)); 

for(x=O;x<y:x++) 
{ 
d _ circulo(x,y ,c_ ctr. 1_ ctr,lpMbid); 
delta+= (delta<O) ? ((x«2)+6): (((x-y--)«2) + 10); 
} 

if(y) d_circulo(y,y,c_ctr.I_ctr,lpMbid); 
SetCursor(hcurSave ): 
} 

void d_circulo(int y. int x, int c_ctr. int l_ctr.BYTE huge • lpMbid) 
{ 
int !in, co!: 
int r= 1; r razao entre a linha horizontal c vertical ., 

/* Desenha os oito pontos *I 

for( col=x•r; col< (x+ 1 )*r; col++) 
{ 
DrawlpMbid( col+c_ctr, y+l_ctr, lpMbid); /'caso 4*/ 
DrawlpMbid( col+c_ctr, -y+l_ctr.lpMbid); /*caso J•t 
DrawlpMbid(-col+c_ctr. -y+l_ctr, lpMbid); /*caso s•t 
DrawlpMbid(-col+c_ctr. y+l_ctr.lpMbid); /*caso 5*/ 
} 

for( lin=y• r : lin< (y+l) • r: lin++) 
{ 
DrawlpMbid( lin+c_ctr. x+l_ctr, lpMbid); /"caso 3*/ 
DrawlpMbid( lin+c_ctr,-x+l_ctr, lpMbid); /"caso 2*/ 
DrawlpMbid(-lin+c_ctr.-x+l_ctr,lpMbid); /*caso 7*/ 
DrawlpMbid(-lin+c_ctr. x+l_ctr,lpMbid); /'caso G*/ 
} 

void DrawlpMbid(int x. int y,BYTE huge • lpMbid) 

{ 
BYTE huge • 
short 

.; 

bidbits; 
cxMbid,cy Mbid,desloc; 

desloc = Rcsto(lpMbid): 

bidbits = PcgaEndcrccoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid) + desloc; 
cyMbid = AlturaMbid (lpMbid): 

if(NumCoreslnfoMbid(lpMbid) > 234) { 
if(x >=O && x < (cxMbid - desloc) && y >=O && y < cyMbid) { 
bidbits[(DWORD)(((long) y • cxMbid) + ((long)x))] = 2; 
} 

if(NumCorcslnfoMbid(lpMbid)==l6) { 
if(x >=O && x < (cxMbid - dcsloc) && y >=O && y < cyMbid) { 

bidbits[(DWORD)(((long) y • cxMbid/2) + ((long)x/2))] = 2; 

;•···~·····~~~··· · ····· · ·····~··****•••····· · ···~···················~··· 
• Rotina CJUC coloca no ponteiro de renovação de tela a sobreposição 
• do Acumul;,dor 

·············~··· ·· ···········~~··· *~······ · · · ~ ··*··············~·····~, 
Most raSobrAcum(HWND hjan.BYTE huge • lpMbid,unsigncd int huge • Acumul) 
{ 
oo~t 

unsigned int 
long 
unsigned int 
BYTE 
short 
register i nt 
BYTE huge • 
long 

divisao; 
k; 
indicc: 
pico; 
normalizado; 
cxMbid, cyMbid,dcsloc ; 
i,j; 
bidbits; 
Plano; 

heurSavc = SctCursor(LoadCursor(N U LL. I DC _ W AIT)); 
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destoe= Resto(lpMbid); 

bidbits = PcgaEndcrccoMbid (lpMbid); 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid) + destoe; 
cyMbid = t\lturaMbid (lpMbid) ; 

Plano = (long)((long)cxMbid • cyMbid ); 

for(i=O; i<cyMbid; i++) { 
for(j=O; j< cxMbid; j++) 

pico= O; 
for(k=raio _inf; k<=raio _sup; k++) 

if(j >= O && j < cxMbid && i >= O && i < cyMbid) { 
índice = (long)((long)((long)(k-raio _inl) • Plano + 

(long)i • cxMbid + (long) j)); 

if(Acumul[indicc] >pico) { 
pico= Acumul[indicc); 

divisao= (float)((float)pico/1.); 
if(NumC'A>rcslnfoMbid (lpMbid) >= 236) { 

} 

normalizado= (I3YTE) ((float)1 • divisao); 
hidbits[((long)i • cxMbid) + ((j))) =normalizado: 

if(NumCoresinroMbid (lpMbid) == 16) { 
normalizado = (BYTE) ( 16 • divisao): 

} 
} 

bidbitsl ((long)i • cxMbid/2) + ((j/2))] = normalizado: 
} 

lnvalidateRect (hjan. NULL, TRUE) : 
SctCursor(hcurSavc); 
rcturn O; 
} 

Seção 1.16 - Procedimento de Janela 

.· 

j•••··· ~ · ~ ········· ·· ·· ~ ·········· •* ****~****** • •••·····~···· · ·· ·······* 
• Procedimento de Janela 

long FAR PASCAL _expor! ProcJan (HWND hjan, UINT mcnsa, 
UINT wParam.LONG !Param) 

{ 
static FARPROC lpfnProcDlgSobrc; 
static char szNomcArq LMAX_PATH], szTitulo LMAX_FNAME + _MAX_EXT]; 
static char • szFiltro[J = { "Arquivos Bitmap (*.BMP)". "*.bmp", 

I3YTE huge • matUso; 
lpMbid; 
MbidPont; 

static BYTE hugc • 
static I3YTE huge • 
static BYTE hugc • 
static unsigned int huge • 
static OPENFILENAME 
static short 
staticWORD 
static HICON 
HDC 
H MENU 
BYTEhuge • 
Pt\JNTSTRUCf 
short 
static HANDLE 
static FARPROC 
int 
static short 

short 

switch (mensa) 
{ 

"Arquivos MB!Ds (*.DJB)","*.dib", 
"Arquivos ASCll (*.DAT)". "*.dat". ""} : 

VctDirGrad; 
Acumul; 
ofn; 
cxClientc. cyCliente ; 
wExibe = IDM_REAL; 
hlcon: 
hdc; 
hMcnu ; 
lpMbidBits.gpMbid; 
ps ; 
cxMbid, cyMbid: 
hlnst; 
JpfnProcDlg: 
Threshold; 
cxCarac, cyCarac. nRolaPosV, nRolaVMax, nRo!aPosH. 

nRolaHMax; 
nlncRolaV. nlncRolaH; 

case WM_CREATE: 
ofu.lStructSizc 
ofn.hwndOwner 
ofn.lpstrFilter 
ofn.lpstrFile 
ofn.nMaxFile 
ofn.lpstrFilcTitle 
ofn.nMaxFilcTitle 

sizcof (OPENF!LENAME) ; 
hjan; 
szFiltro (O] ; 
szNomeArq; 
_MAX_PAnl; 
szTitulo; 
_MAX_FN/~ME + _MAX_EXT; 
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ofn.lpstrDefExt 

cyCarac = 48; 
cxCarac = 64; 

"bmp" ; 

hlcon = Loadlcon (hCop, "meuiconc") ; 
hinst = ((LPCREATESTRUCT) IParam)->hlnstancc; 
lpfnProcDlg = MakcProclnstance ((FARPROC) ProcDlg. hlnst); 
lpfnProcDigSobre = MakeProclnstance ((FARPROC) ProcDlgSobre, 

returnO; 

case WM_SIZE: 
cxClicnte = LOWORD (!Param) ; 
cyCliente = HIWORD (!Param); 
rcturn O; 

case WM_ VSCROLL: 
switch (wParam) 

{ 
case SB_TOP: 

nlncRolaY = -nRolaPosV; 
brcak; 

case SB_BO"ITOM: 
nlneRolaY = nRolaYMax- nRolaPosV ; 
brcak; 

case SB_L!NEUI': 
nlncRolaV = -8; 
break; 

case SB_LINEDOWN: 
nlncRolaV = S; 
break; 

case SB_PAGEUP: 
nlncRolaY = -1 6: 
break; 

hlnst); 

case SB_PAGEDOWN: 
nlncRolaV = 16; 
break; 

case SB_T! IUMBTRACK: 

default: 

nlncRolaV = LOWORD (!Param) - nRolaPosV; 
break; 

nlncRolaY =O; 
} 

nincRolaV = max (-uRolal'osY, 

min (nlncRolaY. nRolaYMax- nRolaPosY)) ; 

i f (nlncRola V != O) 

return O; 

{ 
nRolaPosV += nincRolaY; 
ScrollWindow (hjan. O, -cyCarac • nlncRolaY, NULL, NULL); 
SetScroiiPos (hjan, SB_ VERT, nRolaPosY, TRUE); 
JnvalidateRect (hjan, NULL. TRUE): 
UpdateWindow (hjan) : 
} 

case WM_ IISCROLL: 
switch (wParam) 

{ 
case SB_LINEUP: 

nlncRolaH = -8 ; 
break; 

case SB_LINEDOWN: 
nlncRolaH = 8 ; 
break; 

case SB_PAGEUP: 
nlncRolaH = -16 ; 
break; 

ca.~c SB_PAGEDOWN: 
nlncRolaH = 16; 
break; 
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case SB_THUMBPOSITION: 

dcfaull: 

} 

nlncRolaH = LOWORD (IParam)- nRolaPosH: 
brcak: 

nlncRolaH =O; 

nlncRolaH = max (-nRolaPosH. min (nlncRolall, nRolaHMax- nRolaPosH)); 

if (nlncRolaH != O) 
{ 
nRolaPosH += nlncRolaH : 
Scroi!Window (hjan, -cxCarac • nlncRolaH. O. NULL, NULL); 

SetScroi!Pos (hjan, SB_HORZ, nRolaPosH. TRUE); 
lnvalidateRcct (hjan. NULL, TRUE) ; 
UpdatcWindow (hjan); 
} 
returnO; 

case WM_COMMAND: 
hMcnu = GctMcnu (hjan): 

switch (wParam) 
{ 
case JDM_SOBRE: 

DialogBox(hlrlSt, "C:ixaSobrc", hjan. lpfnProcDlgSobrc); 
rctum 0: 

case IDM_ABRIR: 
if (GctOpcnPilcNamc (&ofn)) 

{ 
i f (lpMbid != NULL) 

{ 
GlobaiFrecPtr (lpMbid); 
lpMbid = NULL: 
} 

i f (MhidPont != NULL) 
{ 
GlobalFrccPtr (MbidPont) : 
MbidPont = NULL; 

i f (VetDirGrad != NULL) 
{ 
Globa!FrecPtr (VctDirGrad): 
VetDirGrad = NULL; 
} 

lpMbid = LcrDib (szNomcArq) ; 
if (lpMbid == NULL) 
MessageBox (hjan, 
"Na o consegui abrir o arquivo do BITMAI'". 
szNomeAplic, MB_ICONEXCLAMATION I 
MB_OK); 

if(NumCoreslnfoMbid (lpMbid) == 256) 
if(Palette256(hjan.lpMbid) == NULL) 

MessageBox (hjan. 
"Nao fo i possivel mudar palette para 256 niveis". 
szNomeAplic, MB_ICONEXCLAMATJON I 
MB_OK); 

lnvalidateRcct (hjan, NULL, TRUE); 
} 
returnO; 

case IDM_SALV/\RCO: 
ofn.Plags:: OFN_OVERWRITEPROMPT: 

i f (GctSav~FilcNamc (&ofn)) 
{ 
gpMbid = GravaDib( szNomeArq. lpMbid); 
i f (gpMbid == NULL) 
McssageBox (hjan,"Nao consegui grdvar o arquivo do MBID", 
szNomeAplic, MB_ICONEXCLAM/\TION I MB_OK); 
} 
returnO : 

case IDM_S/\LVALOR: 
ofn.Fiags = OFN_OYERWRITEPROMPl'; 
i f (GctSavcFileNamc (&ofn)) 

{ 
i f (Grava Valor( szNomeArq.lpMbid) == NULL) 

McssagcBox (hjan, 
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rcturn O; 

case IDM_CINZA: 

"Nao consegui gravar o arquivo do Valor", 
szNomcAplic. MB_JCONEXCLAMATION I 
MB_OK): 

MudaPaleta(hjan, lpMbid); 
retum 0: 

case IDM_GAUSS02: 
Desvio_0_2(); 
Conv _SxS(hjan,lpMbid); 
return 0: 
case IDM_GAUSS04: 

Dcsvio_O_ 40; 
Conv _SxS(hjan,lpMbid); 
rcturn O; 

case lDM_GAUSSl: 
Desvio_l _OQ; 
Conv _SxS(hjan,lpMbid); 
returnO: 

case IDM_SOBEL: 
Sobel(hjan,lpMbid); 
return 0: 

case lDM_BII'iARlZJ\R: 
if(lpMbid == NULL) 

{ 

clse 

MessageBox (hjan, 
"Abra um arquivo de imagem BMP", 
szNomeAplie.MB _ICONEXCLAMA TIONI 
MB_OK): 
rcturn O; 
} 

if(DialogBox (hlnst. "lncluirDlg", hjan, 
lpfnProcDlg)) 

Threshold = AdicionaString (szString); 

: 

if(NULL == Threshold ) 
{ 
MessageBox (hjan. 
"Valor de Threshold invalido". 
szNomcAplic. 
MB_JCONEXCLAMATJON I MB_OK); 
brcak: 

rcturn 0: 

clse { 
} 

if (matUso != NULL) 
{ 
GlobalFrccPtr (matUso): 
matUso = NULL : 
} 

if(NumCoreslnfoMbid(lpMbid) > 234) 
{ 
Threshold256(hjan,Thrcshold,lpMbid): 
} 

if(NumCoreslnfoMbid(lpMbid) == 16) 
{ 
Threshold16(hjan. Threshold.lpMbid); 
} 

ca.<e IDM_GONZAGA: 
Gonzaga(hjan, lpMbid); 
RcleaseDC (hjan.hdc); 
rcturn O; 

case IDM_MEDIA: 
Media(hjan, lpMbid); 
RelcaseDC (hjan.hdc); 
rcturn O; 

case IDM_SRAI10: 
rai_S_IOQ; 
if(raio_inf==l && raio_sup==l) 
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{ 
MessageBox (hjan,"Escolha fora de faixa". 
szNorneAplic,MB_ICONEXCLAMAT!ON I MB_OK); 
returnO; 
} 

Aeumul=HoughStand(lpMbid): 
returnO; 

case IDM_5RAI15: 
rai_5_150; 
if(raio_inf==l && raio_sup==l) 

{ 
MessagcBox (hjan,"Escolha fora de faixa", 
szNomeAplic,MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 
returnO; 
} 
Acumul=HoughStand(lpMbid); 

rcturn O; 

case IDM_5RAI25: 
rai_5_250; 
if(raio_inf==l && raio_sup==l) 
{ 
MessageBox (hjan."Escolha fora de faixa", 
szNomcAplic,MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 
rcturn O; 
} 
Acumul=HoughStand(lpMbid); 
returnO; 

case IDM_5RAI35: 
rai_5_350; 
if(raio_inf==l && raio_sup==l) 
{ 
McssageBox (hjan,"Escolha fora de faixa", 
szNomeAplic,MB_JCONEXCLI\MATION I MB_OK) ; 
returnO; 
} 
Acumui=HoughStand(lpMbid); 
returnO; 

case IDM_SRAI45: 
rai_5_450: 
if(raio_inf==l && raio_sup==l) 
{ 
McssageBox (hjan,"Escolha fora de faixa". 
szNomeAplic,MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 
return 0: 
} 
Acumul=lloughStand(lpMbid); 
returnO: 

Estes cases são repetidos até "case IDM_90RAI95'' 

case IDM_TSRAJlO: 
rai_5_1 00: 
if(raio_inf==l && raio_sup==l) 

{ 
McssagcBox (hjan,"Escolha fora de faixa". 
szNomeAplic.MB_ICONEXCLAMATION I 
MB_ OK); 
returnO; 
} 

Acumul=TemplateMatch(lpMbid); 
returnO; 

case IDM_T5RAI15: 
rai_5_150; 
if(raio_inf==l && raio_sup==l) 

{ 
MessageBox (hjan,"Escolha fora de faixa". 
szNomcAplie,MB_ICONEXCLAMATION I 
MB_OK); 
returnO; 
} 

Aeumui=TcmplateMatclt(lpMbid); 
returnO: 

case IDM_TSRAI25: 
rai_5_250; 
if(raio_inf==l && raio_sup==l) 

{ 
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MessageBox (hjan,''Escolha fora de faixa", 
szNomcAplic,MB _ICONEXCLAMATION I 
MB_OK): 
rcturn O; 
} 

Acurnul=Templ:ueMatch(lpMbid); 
rcturn O; 

Estes ca~es se repetem até "case IDM_T90RAI95" 

case IDM_EQUALIZA: 
if(Acumul == NULL) 

elsc 

case IDM_FUZZY: 

{ 
MessageBox (hjan, 
"Execute um dos detectores antes dos filtros". 
szNomeAplic.MB_ICONEXCLAW,TION I 
MB_OK); 
rcturn O; 
} 

Equaliza(lpMbid,Acumul); 
returnO; 

if(Acumul == NULL) 

elsc 

case lDM_75P: 

{ 
McssagcBox (hjan, 
"Execute um dos detectores antes dos fl.lt ros", 
szNomeAplic,MB_ICONEXCLAMATION I 
MI3_0K); 
rcturn O; 
} 

Fuzzy(Acumul,lpMbid); 
return O; 

if(Acumul == NULL) 
{ 
MessageBox (hjan, 

else 

case IJ)M_85P: 

"Execute um dos detectores antes dos filtros", 
szNomcAplic,MB_ICONEXCLAMATION I 
MB_OK); 
rcturn O; 
} 

percent_75Q; 
Localiza(hjan,lpMbid, Acumul); 
returnO; 

if(Acumul == NULL) 

elsc 

case IDM_90P: 

{ 
McssageBox (hjan, 
"Execute um dos detectores antes dos filtros", 
szNomeAplic,MB_lCONEXCLAMATION I 
MB_OK) ; 
returnO; 
} 

pcrccnt_850; 
Localiza(hjan,lpMbid, Acumul); 
returnO; 

if(Acumul == NULL) 

else 

case IDM_95P: 

{ 
McssageBox (hjan, 
"Execute um dos detectores antes dos fi ltros", 
szNomcAplic, MB_ICONEXCLAMATION I 
MB_OK); 
rcturn O; 
} 

pcrccnt_900; 
Localiza(hjan,lpMbid, Acumul); 
rcturn 0: 

if(Acumul == NULL) 
{ 
MessagcBox (hjan, 

.· 
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clsc 

case IDM_98P: 

"Execute um dos detectores antes dos filtros". 
szNomcAplic,MB_!CONEXCLAMATION I 
MB_OK) ; 
rcturn O; 
} 

pcrcent_95Q; 
Localiza(hjan,IpMbid, Acumul); 
returnO; 

if(i\cumul == NULL) 

elsc 

rcturn O; 

{ 
Messagcl3ox (hjan, 
"Execute um dos detectores antes dos filtros", 
szNomeAplic,MB_JCONEXCLAMATION I 
MB_OK); 
rcturn O; 
} 

pcrccnt_980; 
Locali7..a(hjan,lpMbid. Acumul); 

case IDM_CIRCULO: 
Ccntro(lpMbid); 
lnvalidatcRcct (hjan, NULL. TRUE); 
rcturn O; 

case IDM_i\CMSOBRE: 
if(Acumul == NULL) 

e! se 

{ 
MessageBox (hjan, 
"Execute um dos detectores antes". 
szNomeAplic,MB_ICONEXCLAMi\T ION I 
MB_OK); 
returnO; 
} 

MostraSobri\cum(hjan.lpMbid,i\cumul); 
returnO; 

J 

case IDM_ LISTA: 

clsc 

if(lpMbid == NULL) 
{ 
McssageBox (hj:m. 

"Abra um arquivo de imagem BMP", 
szNomcAplic,MB _ICONEXCLAMATIONI 
MB_OK) ; 
returnO; 
} 

if(alt == NULL) 
{ 

clsc 

McssagcBox (hjan, 
"Execute o filtro comparativo antes", 
szNomeApl ic,MB_ICONEXCLAMATION I 
MB_OK); 
rcturn O; 
} 

Lista(lpMbid); 
returnO; 

case IDM_REAL: 
case IDM_EXPANDIR: 

CheckMcnultem (hMcnu, wExibc, MP_ UNCHECKED) ; 
wExibe = wParam ; 
ChcckMenultem (h Menu. wExibe, MF _ CI-IECKED) ; 
InvalidatcRect (hjan. NU LI~ TRUE) ; 
rcturn O; 

case IDM_SAIR: 

brcak ; 

case WM_PAINT: 

PostQuitMessage(O); 
rcturn O; 

hdc = BeginPaint (hjan, &ps) ; 
; • Use o handle da palette. •t 
hpa!Prcv = SclectPalette(hdc.hpal,rALSE); 
RcalizePalctte(hde); 
if (lpMbid != NULL) 
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{ 
lpMbidBits = PegaEndcrccoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid) : 
cyMbid = AlturaMbid (lpMbid); 
SctStrctchBllModc (hdc, COLORONCOLOR); 

if(wExibc == IDM_REAL) 
SctD!BitsToDcvicc (hdc, O, O, cxMbid, cyMbid, nRolaPosll, 

O, nRolaPosY, cyMbid, (LPSTR) lpMbidBits, 
(LPBITMAPINFO) lpMbid,DlB _RG B_ COLORS); 

if (wExibc == IDM_EXPANDIR) 

} 

StretchDIBits (hdc, O. O. cxCiicntc, cyCiicnte,O, O. cxMbid, cyMbid, 
(LPSTR) lpMbidBits,(LPBITMAPINFO) lpMbid, 
DIB_RGB_COLORS, SRCCOPY) ; 

SelcctPalcttc(hdc,hpa!Prcv,FALSE); 
RcalizcPalcttc(hdc); 
EndPaint (hjan, &ps) : 
nRolaYMax = max (0. cyMbid- cyClicntc); 
nRolaPosV = min (nRolaPosY, nRolaVMax): 
SctScroiiRangc (hjan. SB_ VERT, O, nRolaVMax, FALSE) ; 
SctScroiiPos (hjan, SB_ VERT, nRolaPosV. TRUE); 
nRolaHMax = max (0, cxMbid - cxCiicntc) ; 
nRolaPosH = min (nRolaPosH, nRolaHMax) : 
SctScroiiRange (hjan, SB_HORZ, O, nRolaiiMax, FALSE) ; 
SctScroiiPos (hjan, SB_HORZ, nRolaPosH, TRUE); 
rcturn O; 

case WM_DESTROY: 
if (lpMbid != NULL) 

GlobalFrccPtr (lpMbid); 

i f (matUso != NULL) 
GlobalfrecPtr (matUso) ; 

if (VctDirGrad != NULL) 
GlobaiFrccPtr (VctDirGrad): 

if(Acumul != NULL) 
GlobaiFrccPtr(Acumul); 

if (hpal != O) 

} 

DclctcObjcct(hpal); 

PostQuitMcssage (O); 
rcturn O; 

rcturn DcfWindowProc (hjan, mensa. wParam, !Param); 

-· 
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;· .:. 

Apêndice 2 - Lista de Recursos para o Scanc 

r -------------------------------------
scanc.Rc Lista de Recursos 

------------------------------------• I 

#include "scane.h" 
rncuicone ICON scanc.ico 
scanc MENU 

{ 
POPUP "&Arquivo" 

{ 
MENUITEM "&Abrir ... ", 
MENUITEM "Salvar&Como ... ". 
MENUITEM "Salvar &Valor Como ... ". 
MENUITEM "Sai&r". 
} 

POPUP "&Exibir" 
{ 
MENUITEM "&Tamanho Real", 
MENU ITEM "&Expandir na Janela", 
} 

POPUJ> "&Fl'rramenlas" 
{ 
MENUITEM "&Cinza", 
POPUP "&Gaussiana" 

{ 
MENUITEM "Desvio=0.&2", 
MENUITEM "Desvio=0,&4", 
MENUITEM "Desvio=&l", 
} 

MENUITEM "&Media". 
MENUITEM "Bi&narizar", 
POPUP "&Bordas", 

{ 
MENUn'EM "&Sobe!", 
MENUITEM "&Gonzaga" , 
} 

fDM_ABRIR 
IDM_SALVARCO 
IOM_SALVALOR 
!DM_SAIR 

IDM_REAL, CHECKED 
JDM_EXPANDIR 

JDM_CINZA 

IDM_GAUSS02 
IDM_GAUSS04 
IDM_GAUSSl 

IDM_MEDIA 
JDM_BINARIZAR 

IDM_SOBEL 
IDM_GONZAGA 

:. 

} 
POPUP "&Detectores" 
{ 
POPUP "&Hough Standard" 

{ 
POPUP "raio &inferior: 5" 

{ 
MENUITEM "raio &superior: 10". 1DM_5RAI10 
MENUITEM "raio &superior: 15", lDM_5RAI15 
MENUITEM "raio &superior: 25". IDM_5RAI25 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_5RAJ35 
MENUffEM "raio &superior: 45". IDM_5RAJ45 
MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_5RAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65". IDM_5RJ\165 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_5RAI75 
MENUITEM "raio &superior: 85", IDM_5RAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95", IDM_5RAI95 
} 

POPUP "raio &inferior: 10" 
{ 
MENUITEM "raio &superior: 10". lDM_lORAilO 
MENUITEM "raio &superior: 15", IDM_lORJ\115 
MENUITEM "raio &superior: 25", IDM_J ORAJ25 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_JORA135 
MENUITEM "raio &superior: 45", IDM_ lORi\145 
MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_lORAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65", IDM_10RAI65 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_lORAI75 
MENU ITEM "raio &superior: 85", IDM_10RAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95", IDM_10RAI95 
} 

POPUP "raio &inferior: 20" 
{ 

MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_20RA110 
MENUITEM "raio &superior: 15", IDM_20RAIJ5 
MENUITEM "raio &superior: 25", IDM_20RAI25 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_20RA135 
MENUITEM "raio &superior: 45", lDM_20RAI45 
MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_20RJ\155 
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MENUITEM "raio &superior: 65", IDM_20RAI65 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_20RAI75 
MENUITEM "raio &superior: 85", IDM_20RAI85 
MENU ITEM "raio &superior: 95", IDM_20RAT95 
} 

POPUP "raio &inferior: 30" 
{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_30RAI10 
MENUITEM "raio &superior: 15", IDM_30RAI15 
MENUITEM "raio &superior: 25", IDM_30RAl25 
MENU ITEM "raio &superior: 35", IDM_30RAI35 
MENUD'EM "raio &superior: 45", IDM_30RA145 
MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_30RA!55 
MENUITEM "raio &superior: 65", IDM_30RAI65 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_30RAI75 
MENUITEM "raio &superior: 85". IDM_30RAI85 
MENU ITEM "raio &superior: 95", IDM_30RA!95 
} 

POPUP "raio &inferior: 40" 
{ 

MENU ITEM "raio &superior: 10". IDM_ 40RAI10 
MENU ITEM "raio &superior: 15". IDM_ 40RAI15 
MENU ITEM "raio &superior: 25", IDM _ 40RAI25 
MENU ITEM "raio &superior: 35". IDM_ 40RI\J35 
MENU ITEM "raio &superior: 45", IDM_ 40RAI45 
ME NUITEM "r:Uo &superior: 55", !DM_ 40RAI55 
MENU ITEM "raio &superior: 65", lDM_ 40RJ\165 
MENUITEM "raio &superior: 75". IDM_ 40RAI75 
MENUITEM ''raio &superior: 85". IDM_40RAI85 
MENU ITEM "raio &superior: 95", IDM_ 40RAI95 
} 

POPUP "raio &inrerior: 50" 
{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_50RAI10 
MENUITEM "raio &superior: 15", !DM_50RI\J15 
MENUITEM "raio &superior: 25", IDM_50RA125 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_50RAI35 
MENUTTEM "raio &superior: 45", IDM_50RI\145 
MENU ITEM "raio &superior: 55", IDM_50RA155 
MENUTTEM "raio &superior: 65". IDM_50RI\165 

J 

MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_50RAI75 
MENUITEM "raio &superior: 85", IDM_50RAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95", IDM_50RAI95 
} 

POPUP "raio &inferior: 60" 
{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_60RAI10 
MENUITEM "raio &superior: 15", IDM_60RAI15 
MENU ITEM "raio &superior: 25", IDM_60RAI25 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_60RAI35 
MENUITEM "raio &superior: 45", IDM_GORA145 
MENU ITEM "raio &superior: 55", IDM_60RAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65", IDM_60RI\165 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_60RAI75 
MENU ITEM "raio &superior: 85", IDM_60RAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95", IDM_60RAJ95 
} 

POPUP "raio &inferior: 70" 
{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_70RAI10 
MENU ITEM "raio &superior: 15", IDM_70RI\115 
MENUITEM "raio &superior: 25", IDM_70RA125 
MENU ITEM "raio &superior: 35", IDM_70RJ\l35 
MENUITEM "raio &superior: 45", IDM_70RAI45 
MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_70RI\J55 
MENUITEM "raio &superior: 65". IDM_70RAI65 
MENU ITEM "raio &superior: 75", IDM_70RI\175 
MENUITEM "raio &superior: 85", JDM_70RAT85 
MENU!TEM "raio &superior: 95", IDM_70RAI95 
} 

!'OPU!' "raio &inferior: 80" 
{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_80RAI10 
MENUITEM "raio &superior: 15", IDM_80RAIJ5 
MENUITEM "raio &superior: 25", IDM_80RAI25 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_80RAl35 
MENUITEM "raio &superior: 45", IDM_80RAI45 
MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_80RAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65", IDM_80RAI65 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_80RAI75 
MENU ITEM "raio &superior: 85", IDM_80RAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95", lDM_SORI\195 
} 

l'OPUP "raio &inferior: 90" 
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POPUP "&Template matching" 
{ 

{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", lDM_90RA110 
MENUn"EM "raio &superior: 15". IDM_90RAI15 
MENU ITEM "raio &superior: 25", IDM_90RAI25 
MENU ITEM "raio &superior: 35", IDM_90RAI35 
MENUITEM "raio &superior: 45". IDM_90RAI45 
MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_90RAJ55 
MENU ITEM "raio &superior: 65", IDM_90RAI65 
MEN U ITEM "raio &superior: 75", IDM_90RAI75 
MENUITEM "raio &superior: 85". IDM_90RAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95". IDM_90RAI95 
} 

POPUP "raio &inferior: 3" 
{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_T5RA.l1 0 
MENUITEM "raio &superior: 15", IDM_T5RA.ll 5 
MENUITEM "raio &superior: 25", lDM_T5RAI25 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_T5RAI35 
MENUITEM "raio &superior: 45".IDM_T5RAI45 
MENUITEM "raio &superior: 55". IDM_T5RAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65", IDM_T5RAI65 
MENUITEM "raio &superior: 75".1DM_T5RAI75 
MENUITEM "raio &superior: 85", IDM_T5RA185 
MENUITEM "raio &superior: 95".1DM_T5RAI95 
} 

POPUP "raio &inferior. 10" 
{ 
MENUJTEM "raio &superior: 10", IDM_T!ORJ\110 
MENU ITEM "raio &superior: 15", IDM_TIORAII5 
MENU ITEM "raio &superior: 25", lDM_TlORA125 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_TIORAI35 
MENU ITEM "raio &superior: 45", IDM_TIORAI45 
MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_T10RAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65", IDM_T10RA.I65 
MENU ITEM "raio &superior: 75", IDM_Tl0RAI75 
MENU ITEM "raio &superior: 85", IDM_T IORAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95", IDM_TJORAI95 
} 

POPUP "raio &inferior: 20" 
{ 

MENUITEM "raio &superior: 10". IDM_T20RAJ10 
MENUITEM "raio &superior: 15", IDM_T20RAI15 
MENUITEM "raio &superior: 25". IDM_T20RAJ25 
MENUITEM "raio &superior: 35". IDM_T20RAI35 
MENUITEM "raio &superior: 45". LDM_T20RAI45 
MENUITEM "raio &superior: 55". IDM_T20RAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65". IDM_T20RAI65 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_T20RAI75 
MENUITEM "raio &superior: 85". lDM_T20RAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95". LDM_T20RA.l95 
} 

POPUP "raio &inferior: 30" 
{ 
MENU!TEM "raio &superior. 10". LDM_T30RAI10 
MENUITEM "raio &superior: 15". IDM_T30RAII5 
MENUITEM "raio &superior: 25", IDM_T30RAI25 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_T30RAI35 
MENUITEM "raio &superior: 45". IDM_T30RAI45 
MENU ITEM "raio &superior: 55". lOM _ T30RAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65", IDM_T30RAI65 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_T30RAI75 
MENUITEM "raio &.~uperior: 85", IDM_T30RAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95", IDM_T30RAJ95 
} 

POPUP "raio &inferior: 40" 
{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_T40RAI10 
MENU ITEM "raio &superior: J 5", IDM_T40RAI15 
MENUITEM "raio &superior: 25", IDM_T40RAI25 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_T40RAI35 
MENUITEM "raio &superior: 45", IDM_T40RAI45 
MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_T40RA155 
MENUITEM "raio &superior: 65", IDM_T40RAI65 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_T40RAI75 
MENUITEM "ra io &superior: 85", IDM_T40RAJ85 
MENUITEM "raio &superior: 95", IDM_T40RAJ95 
} 

POPUP "raio &inferior: 50" 
{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_T50RAllO 
MENU !TEM "raio &superior. 15", IDM_T50RAI15 
MENUn'EM "raio &superior: 25", IDM_T50RAI25 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_T50RAl35 
MENUITEM "raio &superior: 45", IDM_T50RA.l45 
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MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_T50RAl55 
MENUJTEM "raio &superior: 65", IDM_T50RAI65 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_T50RAJ75 
MENUITEM "raio &superior: 85", IDM_T50RAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95". IDM_T50RAI95 
} 

POPUP "raio &inferior: 60" 
{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_T60RAIIO 
MENUlTEM "raio &superior: 15". IDM_T60RAI15 
MENUITEM "raio &superior: 25". IDM_T60RAI25 
MENUITEM "raio &superior: 35", LDM_T60RAl35 
MENUITEM "raio &superior: 45", IDM_T60RAJ45 
MENUITEM "raio &superior: 55", IDM_T60RAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65", IDM_T60RAI65 
MENUlTEM "raio &superior: 75", IDM_T60RA175 
MENUrTEM "raio &superior: 85". IDM_T60RAI85 
MENUITEM "raio &superior: 95". IDM_T60RAI95 
} 

POPUJ> "raio &inferior: 70" 
{ 
MENU ITEM "raio &superior: 10". IDM_T70RA110 
MENUITEM "raio &superior: 15". IDM_T70RAI15 
MENUITEM "raio &superior: 25". IDM_T70RA125 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_T70RA135 
MENUITEM "raio &superior: 45". IDM_T70RAJ45 
MENUITEM "raio &superior: 55", IOM_T70RAJ55 
MENUITEM "raio &superior: 65". IDM:l70RAI65 
MENUITEM "raio &superior: 75". !DM_T70RAI75 
MENUITEM "raio &superior: 85", IJ)M_T70RAJ85 
MENUITEM "raio &sup~rior: 95". IDM_T70RAJ95 
} 

POPUP "raio &inferior: 80" 

MENUITEM "raio &superior: 10", JDM:r80RAI10 
MENUITEM "raio &superior: 15". IDM_T80RAJ15 
MENUrTEM "raio &superior: 25", lDM_TSORAl25 
MENU ITEM "raio &superior: 35". IDM_TSORAI35 
MENUITEM "raio &superior: 45", IDM_TSORAI45 
MENU ITEM "raio &superior: 55", IDM_TSORAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65". IDM_T80RAJ65 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_TSORAI75 
MENUITEM "raio &.~uperior: 85". IDM_TSORA185 
MENUITEM "raio &superior: 95", IDM_T80RAI95 

} 
POPUP "raio &inferior: 90" 

POPUP "Fi&ltros" 
{ 

{ 
MENUITEM "raio &superior: 10", IDM_T90RAI10 
MENUITEM "raio &superior: 15", IDM_T90RAJ15 
MENUITEM "raio &superior: 25", IDM_T90RAI25 
MENUITEM "raio &superior: 35", IDM_T90RAI35 
MENUITEM "raio &superior: 45". IDM_T90RAI45 
MENU ITEM "raio &superior: 55", IDM_T90RAI55 
MENUITEM "raio &superior: 65". IDM_T90RJ\165 
MENUITEM "raio &superior: 75", IDM_T90RAI75 
MENUJTEM "raio &superior: 85", IDM_T90RA185 
MENUrTEM "raio &superior: 95", IDM_T90RA195 
} 

POPUP "&Comparativo" 
{ 

MENU ITEM " razão de 75% ". 
MENUITEM" razão de 85% ". 
MENU ITEM " razão de 90% ", 
MENU ITEM " razão de 95% " 
MENU ITEM" razão de 98% ", 
} 

IDM_75P 
IDM_85P 
IDM_90P 
IDM_95P 
IDM_9RI' 

MENUITEM "&Equaliza" 
MENUITEM "&Fuzzy". 

IDM_EOUAUZA 
IDM_FUZZY 

} 

POPUP "&Visualizar" 

MENUITEM "&Circules", IDM_CIRCULO 
MENUITEM "&Sobreposição do Acumulador", IDM_ACMSOBRE 
MENUITEM "&Dados do círculo", IDM_LISTA 
} 

MENUITEM" So&brc" IDM_SOBRE 
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lncluirDlg DIALOG 24, 24, 190,44 STYLE WS_POPU P I WS_DLGFRAME 
{ 
LTEXT 
EDITTEXT 
DEPPUSHBUTTON 

"&Thresh:",O. 4, 8, 24, 8 
lDD_STRING. 32, 6, 154, 12 
"OK''. IDOK. 70. 24. 32, 14 

CaixaSobre DIALOG 20. 20, 160, 80 STYLE WS_POPUP I WS_DLGFRAME 
{ 
CfEXT "Seane" -1. O. 12, 1 60, 8 
ICON "meuicone" -1, 8. 8, O, O 
CrEXT "USP- EESC- Dep. de Eng. Elétrie~" -1. O. 24, 160, 8 
CfEXT "Grupo de Visão Computacional" -1. O. 36, 160, 8 
CfEXT "Paulo Ccsar Lucena Bentes, 1996" -1, O, 48, 160. 8 
DEFPUSHBUTTON "OK" IDOK. 64, 60. 32. 14. WS_GROUP 
} 
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Apêndice 3 - Definições para o Scanc 

,. ------------------------------------------------- #define IDM_20RAI10 620 #define IDM_50RAI95 659 
COMANDOS. H Arquivo de Cabeçalho #define IDM_20RAI15 621 #define IDM_60RAilO 660 

------- ---------------------------------------., #define lDM_20RAI25 622 #define IDM_60RAII5 661 
#define IDM_20RAI35 623 #define IDM_60RAI25 662 

#define IDM_ABRIR 100 #define IDM_20RAI45 624 #define IDM_60RAI35 663 
#define IDM_SALVARCO 110 #define IDM_20RAl55 625 #define IDM_60RAI45 664 
#define IDM_ SALVALOR 120 #define IDM_20RA165 626 #define IDM_60RAI55 665 
#define IDM_SAIR 130 #define IDM_20RAI75 627 #define IDM_60RAI65 666 
#define IDM_REAL 200 #define IDM_20RAI85 628 #define IDM_60RAI75 667 
#define IDM_EXPANDIR 210 #define IDM_20RA195 629 #define IDM_60RAI85 668 
#define lOM_ CINZA 300 #define IDM_30RAI10 630 #define IDM_60RAI95 669 
#define IDM_GAUSS02 400 #define lDM_30RAI15 631 #define IDM_70RAIIO 670 
#define IDM_GAUSS04 410 #defineiDM_30RAI25 632 #defineiDM_70RAI15 671 
#define IDM_GAUSSl 420 #define!DM_30RAI35 633 #define lDM_70RAI25 672 
#define IDM_MEDIA 310 #define IDM_30RAI45 634 #define!DM_70RAI35 673 
#define IDM_BTNARIZAR 320 #define IDM_30RAl55 635 #define IDM_70RAI45 674 
#define IDM_SOBEL 500 #define IDM_30RAI65 636 #define IDM_70RAI55 675 
#define lOM_ GONZAGA 510 #define IDM_30RAI75 637 #define !DM_70RA165 676 
#define IDM_EXECUTE 330 #define IDM_30RAI85 638 #define IDM_70RAI75 677 
#define IDM_5RA110 600 #define IDM_30RAI95 639 #define IDM_70RAI85 678 
#define IDM_5RAI15 601 #define IDM_40RAI10 640 #define IDM_70RAI95 679 
#define IDM_5RAI25 602 #define IDM_ 40RAII5 641 #define IDM_80RAI10 680 
#define IDM_5RAI35 603 #define IDM_40RAI25 642 #define IDM_RORAI1 5 681 
#define IDM_5RAI45 604 #define IDM_ 40RAI35 643 #define IDM_80RAI25 682 
#define IDM_5RAI55 605 #define IDM_ 40RAI45 644 #define IDM_80RAI35 683 
#define IDM_5RAI65 606 #define IDM_ 40RAI55 645 #define IDM_80RAI45 684 
#define IDM_5RAI75 607 #define IDM_ 40RAI65 646 #define IDM_80RAl55 685 
#define IDM_5RAI85 608 #define IDM _ 40RAI75 647 #define IDM_80RAI65 686 
#define IDM_5RAI95 609 #define lOM _ 40RAI85 648 #define IDM_80RAI75 687 
#define IDM_10RAI10 610 #define IDM_ 40RA195 649 #define IDM_SORAI85 688 
#define IDM_10RAI15 611 #define IDM_50RA110 650 #define lDM_80RAI95 689 
#define IDM_10RAI25 612 #define IDM_50RAI15 651 #define IDM_90RAI10 690 
#define IDM_ 10RA!35 613 #define IDM_50RAI25 652 #define IDM_90RA1!5 691 
#define IDM_ 10RAI45 614 #define IDM_50RA135 653 #define IDM_90RAl25 692 
#define IDM_10RAI55 615 #define IDM_50RAI45 654 #define !DM_90RAI35 693 
#define IDM_10RAI65 616 #define IDM_50RAl55 655 #define IDM_90RAI45 694 
#define IDM_IORAI75 617 #define IDM_50RA165 656 #define1DM_90RAI55 695 
#define IDM_ IORAI85 618 #define IDM_SORAI75 657 #define IDM_90RA165 696 
#define IDM_10RAI95 619 #define IDM_50RA185 658 #define IDM_90RAI75 697 
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#define IDM_90RAI85 698 #define IOM_T40RAI10 740 #define IDM_T80RAl25 782 
#define IDM_90RAI95 699 #define IDM_T40RAI15 741 #define IDM_T80RAl35 783 
#define IDM_T5RAI10 700 #define IDM_T40RAI25 742 #defme IDM_T80RAI45 784 
#define IDM_T5RAI15 701 #define IDM_T40RAI35 743 #define lDM_T80RAl55 785 
#define IDM_T5RAI25 702 #define IDM_T40RAI45 744 #define IDM_T80RAI65 786 
#define IDM_T5RAI35 703 #define IDM_T40RAI55 745 #define IDM_T80RAl75 787 
#define IDM_T5RAI45 704 #define IDM_ T40RAI65 746 #define IDM_T80RAI85 788 
#define IDM_T5RAI55 705 #define IJ)M_T40RAI75 747 #define IDM_T80RAI95 789 
#define IDM_T5RAI65 706 #define IDM_T40RAI85 748 #define IDM_T90RAI10 790 
#define IDM_T5RAI75 707 #define IDM_T40RAI95 749 #define IDM_T90RAll5 791 
#define IDM_T5RAI85 708 #define IDM_ T50RA!I O 750 #define IDM_T90RAI25 792 
#define IDM_T5RAI95 709 #define IDM_ T50RAI15 751 #define IDM_T90RAI35 793 
#define IDM_T10RAI10 710 #define IDM_T50RAI25 752 #define IDM_T90RAI45 794 
#define IDM_Tl0RAI15 7l1 #define IDM_ T50RAI35 753 #define IDM_T90RAI55 795 
#define IDM_TIORAI25 712 #define IDM_T50RAI45 754 #define IDM_T90RAI65 796 
#define IDM_T10RAI35 713 #define IDM_T50RA155 755 #define IDM_T90RAI75 797 
#define IDM_TIORAI45 714 #define lDM_T50RAl65 756 #define IDM_T90RAI85 798 
#define JDM_Tl0RAI55 715 #define IDM_T50RAI75 757 #define lOM_ T90RAI95 799 
#define lDM_T10RAI65 716 #define IDM_T50RAI85 758 #define IDM_75P 801 
#define IDM_T10RAI75 717 #define IDM_T50RAI95 759 #define IDM_85P 802 
#define IDM_T10RAISS 718 #define IDM_T60RAI10 760 #define IDM_90P 803 
#define IDM_TIORAI95 719 #define IDM_T60RAI15 761 #define IDM_95P 804 
#define IDM_T20RAIIO 720 #define IDM_T60RAI25 762 #define IDM_98P 805 
#define IDM_T20RAl15 721 #define IDM_T60RAI35 763 #define IDM_EQUALIZA 810 
#define IDM_T20RAI25 722 #define IDM_T60RAI45 764 #define IDM_FUZZY 820 
#define IDM_T20RAI35 723 #define IDM_T60RAI55 765 #define IDM_CIRCULO 910 
#define IDM_ T20RAI45 724 #define IDM_T60RAI65 766 #define IDM_ACMSOJ3RE 920 
#define IDM_T20RAI55 725 #define IDM_T60RAI75 767 #define IDM_LISTA 930 
#define IDM_T20RAI65 726 #define IDM_T60RAI85 768 #define IDM_SOBRE 1000 
#define IDM_T20RAI75 727 #define IDM_T60RAI95 769 #define IDD_STR!NG OxlO 
#define IDM_T20RAI85 728 #define IDM_'170RAI10 770 
#define rDM_T20RAI95 729 #define IDM_T70RAI15 771 
#define IDM_T30RA110 730 #define IDM_'f70RAI25 772 
#define IDM_T30RAI15 731 #define IDM_T70RAI35 773 
#define IDM_T30RAI25 732 #define IDM_T70RAI45 774 
#define IDM_I,.,ORAI35 733 #define IDM_'I70RAI55 775 
#define IDM_T30RA145 734 #define IDM_T70RAI65 776 
#define IDM_T30RA155 735 #define IDM_T70RAI75 777 
#define IDM_T30RAI65 736 #define IDM_T70RAI85 778 
#define IDM_T30RAI75 737 #define IDM_170RAI95 779 
#define IDM_'l'30RA185 738 #define IDM_T80RAJ10 780 
#define IDM_'f30RAJ95 739 #define IDM_'f80RAI15 781 
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Apêndice 4 - Algoritimo de Bresenham para desenhar 
círculos implementado em C 

circulo(int l_ctr, int c_ctr, int raio) 
{ 
int delta = 3 - 2 * raio; 
int x, y = raio; 

for(x =O; x < y; x++) 
{ 
d_circulo(x, y, l_ctr, c_ctr); 
delta+= (delta< O)? (4 * x + 6): (4 * (x-y--) + 10); 
} 

if(y) d_circulo(y, y, l_ctr, c_ctr); 
} 

d_circulo(int x, int y, int l_ctr, int c_ctr); 
{ 
int !in, col; 
int r = 1; I* razão entre a linha horizontal e vertical *I 

I* Desenha os oito pontos *I 
for(lin = x *r; lin < (x + 1) *r; lin++) 

{ 
imprpt( lin+l_ctr, y+c_ctr); 
imprpt( lin+l_ctr, -y+c_ctr); 
imprpt( -lin+l_ ctr, -y+c _ ctr); 
imprpt( -lin+l_ctr, y+c_ctr); 
} 

for(col=y *r; co!< (y+1) * r; col++) 
{ 
imprpt( col+l_ctr, x+c_ctr); 
imprpt( col+l_ctr, -x+c_ctr); 
imprpt( -col+l_ctr, -x+c_ctr); 
imprpt( -col+l_ctr, x+c_ctr); 
} 
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Apêndice 5 Programa fonte para obter os valores para formar o template da Gaussiana 

• Obtenção dos valores para o tcmplatc da gaussiana 

··~·············· ·································! 
#includc <stdio.h> 
#includc <math.h> 
#include <conio.h> 
#inelude <stdlib.h> 

void mainQ 
{ 
int DIM,NDIM.r,x,i.intl; 
float ncp,dcsvio; 
unsigncd char rcsp; 

int ternp[10][10); 
float gaussiana(lO],teste,tcste1; 

ncp=2.71S; 

parlc1: 

clrscrQ; 

printf("\nentrc com o valor do desvio padrao: "); 

se~nf("%r' ,&desvio): 

/'DIM deve ter apenas valores impares•; 

printf("\ncntre com o valor da dimensao do template:"): 

scanf("%d" ,&DlM): 

i f((DIM==3)JI(DIM==5)1i(DIM== 7)1i(DIM==9)1i(DIM== 11 )li(DIM==l 3)1i(DIM== l 5)) 
x=(DIM-1 )12; 

clsc 
printf("\n Valor da dimensao deve ser ímpar entre 3 c 15\n"); 

if((DIM> 15)1i(DIM<3)) 
{ printf(''\n Dimensao esta fora de intervalo"); 

if(DIM>15) 

clse 

{ x=7; 
printf("\n Dimcnsao entao sera 15\n"); } 

if(DIM<3) 
{ x=l; 

printf("\n Dimcnsao cntao scra 3\n"); 
printf("\n"); } } 

{ x=(DIM-2)/2: 
NDIM=DIM-1; 
printf("\ n o tamanho da dimensao scra %d ",NDIM); 
printf("\n\n"); 
} } 

for(i=O:i<=x;i++ ){ 
r= i; 

tcstc=((1)/(2 • 3.14159 • pow(desvio,2))); 
testei= l/pow(nep.(pow(r,2)/(2* (pow( desvio,2))))); 
gaussiana[i)= teste• tcstc1 •(255); 
printf("\n"); 
inll=floor(gaussiana [i)); 

if(gaussiana[i]-int1>0.5) 
temp(O] [ i)=ccil(gaussiana[i)); 

else 
temp[O][i]=intl; 

printf("\n %d %f %f" ,temp[O][i),gaussiana[i],gaussiana[i]/255); 

} getchQ; 

clrscrO; 

printf("\n"); 
printf("\n"); 
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printf("\nYocc deseja calcular um novo tcmplatc? (sim ou qualquer tecla):"); 

resp=gctchcQ; 

if(rcsp=='s') 

{ clrscrQ; 

goto parte 1; 

clrscrQ; 

: 
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Apêndice 6 - Programa fonte para obter os valores para formar o template do Filtro Fuzzy 

, ...............................................•. 
• Obtenção dos valores para o tcmplate da gaussiana • 

················~······ ·····••t••·· ~ ·~·· ·········t 
#include <stdio.h> 
#inelude <math.h> 
#include <eonio.h> 
#include <stdlib.h> 
void mainO 
{ 
int DIM,NDIM.r,x.i.intl.k; 
Ooat nep; 
unsigned char rcsp: 
int temp(lO)[lO] ; 
noat fuzzy(IO),tcste.teste 1; 
nep=2.718; 
k = 255; 
parte I: 

clrscrO; 

/"DIM deve ter apenas valores ímpares*/ 
printf("\nentre com o valor da dimensao do template:"); 
scanf("%d",&DIM); 

if((DIM==3)!i(DJ M==5)!1(Dl M==7)!1(DIM==9)!1(DlM== 11 )!i (DI M:;;J3)IJ(DIM==15)) 
x=(DIM-1 )/2: 

eis e 
printf("\n Valor da dimcnsao deve ser impar entre 3 c 15\n"); 

if((DIM> J5)!i(DIM<3)) 
{ printf("\n Dimensao esta fora de intervalo"); 

if(DIM>15) 

eis e 

{ x=7; 
printf("\n Dimensao entao sera 15\n"): } 

if(DIM<3) 
{ x=l: 

printf("\n Dimen~ao entao sera 3\n"); 
printf("\n"); } } 

{ x=(DlM-2)/2; 
NDlM=DIM-1; 
printf("\n o tamanho da dimcnsao sera %d ".NDIM); 
printf("\n\n"); 
} } 

for(i=O;i<=x;i++ ){ 
r= i; 
teste= k; 
teste 1 =I /pow(nep.(pow(r.2)/pow(x.2))); 
fuzzy[i)= teste• testei; 
printf("\n"); 
intl=floor(fuzzy[i)); 

if(fuzzy[i)-intl>0.5) 
temp[O)[i)=ccil(fuzzy(i]); 

clse 
temp[O][i]=intl; 

printf("\n %d %f %f'' .temp[OJ[i].fuzzy[i].fuzzy[i]/255); 

} getchQ; 

clrscr(): 

printf("\n"); 
printf("\n"); 

printf("\nVoce deseja calcular um novo tcmplatc? (sim ou qualquer tecla):"); 

resp=getcheQ; 

if(resp=='s') 

{ clrscrQ; 

goto parte 1; 

clrscrQ; 
} 
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Apêndice 7 - Programa que calcula o número de pontos de 
um círculo construído a partir do Algoritimo de Bresenham 
para círculos 

#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 

void mainO 
{ 
int raio, numero; 
int delta; 
int x, y; 
unsigned char resp; 

parte1: 
numero= O; 
printf("\nentre com o valor do raio:"); 
scanf("%d" ,&raio); 
delta = 3 - 2 * raio; 
y =raio; 

for(x =O; x < y; x++) 
{ 
numero= numero + 8; 
delta+= (delta<O)? (4 * x + 6): (4 * (x-y--) + 10); 
} 

if(y) numero= numero + 8; 

printf("\nnumero de pontos para este raio: %d ",numero); 
gctchQ; 

clrscrQ; 

printf("\n"); 
printf("\n"); 

printf("\nVoce deseja calcular novamente? (sim ou qualquer tecla):"); 
resp=getcheQ; 
if(resp=='s') 

{ clrscrQ; 
goto parte1; } 

clrscrQ; 
} 



Apêndice 8 - Programa usado para contar o número de pontos de borda existentes numa imagem 
} 

#includc <windows.h> 
#includc <windowsx.h> 
#includc <stdlib.h> 
#includc <stdarg.h> 
#includc <commdlg.h> 
#includc <math.h> 
#includc <stdio.lt> 
#includc <string.h> 
#includc "scanc.h" 
#includc "contador.h" 

#define MIN(a,l>) ((a)< (l>)? (a) : (b)) 

long FAR PASCAL _cxport ProcJan (HWND. UINT. UINT, LONG); 

char szNomcAplic [) = "MostraMbid" ; 

int PASCAL WinMain (HANDLE hCopia, HANDLE hPrcvlnstancc. 
LJ>STR lpszLinhaCmd. int 

nCmdMostrar) 
{ 
HWND hjan; 
MSG msg ; 
WNDCLASS classcjan ; 

if (!hPrcvlnstancc) 
{ 
classcjan.style = CS_HREDRAW I cs_ VREDRA w; 
classcjan.lpfnWndProc = ProcJan ; 
classcjan.cbCisExtra = O ; 
classcjan.cbWndExtra =O; 
classcjan.hlnstancc = hCopia ; 
classcjan.hlcon = NULL; 
classejan.hCursor = LoadCursor (NULL, !DC_ARROW); 
classejan.hbrBackground = GctStockObjcct (WHITE_BRUSH) ; 
classcjan.lpszMcnuName = szNomeAplic; 
classcjan.lpszCiassName = szNomcAplic ; 

RcgistcrCiass (&classejan); 

hja n = CrcateWindow (szNomcAplic, "Contador". 
WS_OVERLAPPEDWINDOW, 
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 
CW _ USEDEFAULT, CW _ USEDEFAULT, 
NULL, NULL. hCopia, NULL) ; 

ShowWindow (hjan, nCmdMostrar) : 
UpdatcWindow (hjan); 

whilc (GctMcssagc (&msg. NULL, O, O)) 
{ 
Transl:ttcMcssage (&msg); 
DispatchMcssagc (&msg); 
} 

rcturn msg.wP:tram; 
} 

/1 funcocs para extrair informacoes dos blocos de mcmoria do MBID 

DWORD TamCabecalholnfoMbid (BYTE hugc • lpMbids) 
{ 
rcturn ((BITMAPINFOIIEADER hugc •) lpMbids)->biSizc 

WORD LarguraMbid (BYTE hugc • lpMbid) 
{ 
if (l"amCabecalholnfoMbid (lpMbid) == sizcof (I31TMAPCOREHEADER)) 
rcturn (WORD) (((BITMAPCOREHEADER huge *) lpMbid)->bcWidth) ; 

clsc 
rcturn (WORD) (((BITMAPINFOHEADER huge •) lpMbid)->biWidth); 

} 

WORD AlturaMbid (BYrE hugc • lpMbid) 
{ 
if (famCabecalholnfoMbid (lpMbid) == sizcof (BITMAPCOREHEADER)) 
rcturn (WORD) (((BITMAPCOREHEADER huge *) lpMbid)->bcHcight) ; 
clsc 

rcturn (WORD) (((BITMAPINFOHEADER hugc *) IpMbid)->biHcight); 
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j••··········· · ··············~······· · ······~·············· 
• Função que extrai da estrutura BITMAPINFOHEADER o valor do 
• número de cores (ou número de níveis de cinza) do BITMAP 

····································~·~··········· · ····· · ·; 
WORD NumCorcslnfoMbid (BYTE huge * lpMbids) 

{ 
i f (((BITMAPINFOHEADER hugc *) lpMbids)->biCirUscd != O) 

clse 

return((WORD) ((BITMAPlNFOHEADER hu&c ') lpMbids)->biCirUscd 
); 

rcturn (WORD) pow(2,(((BITMAPINFOI-IEADER hugc •) 
lpMbids)->biBitCount)); 
} 

BYTE hugc • PcgaEndcrccoMbid (BYTE hugc • lpMbid) 
{ 
DWORD dwNumCorcs, dwTamTabelaCorcs ; 
WORD wContaBit; 

i f (TamCabccalholnfoMbid (lpMbid) == si;-;cof (BITMAPCOREHEADER)) 
{ 
wContaBit = ((BITMAPCOREHEADER hugc *) lpMbid)->bcBitCount; 

i f (wConta13it != 24) 
dwNumCorcs = 1 L<< wContal3it ; 

eis e 
dwNumCorcs = O ; 

dwTamTabclaCorcs = dwNumCores • sizcof (RGBTRIPLE); 
} 

c! se 
{ 
wContaBit = ((131TMAPJNFOHEADER hugc *) lpMbid)->biBitCount ; 

i f (TamCabecalholnfoMbid (lpMbid) >= 36) 
dwNumCores = ((BITMAPINFOHEADER hugc *) lpMbid)->biClri.h ed; 

clse 
dwNumCores = O ; 

ií (dwNumCores ==O) 

{ 
i f (wContaBit != 24) 

dwNumCorc~ = 1 L<< wContaBit ; 
clse 

dwNumCores = O; 

dwTamTabelaCores = dwNumCores • sizeof (RGI3QUAD) ; 
} 

rcturn lpMbid + TamCabccalholnfoMbid (lpMbid) i dwTamTabelaCores; 
} 

;······························································ 
• Funç.ão que tem o formato da função printf do DOS, para cinco argumentos• 
• de saída, c gera uma caixa de diálogo para impressão desses argumentos 
• tela • •.••.•.•..•..•.•.......•..••.....••..•........•••••...•••••.•• , 
void CxMsgOk(char •szTitulo, char •szFormato,long tcmpo l ,long tempo2, 

J 

long tcmpo3, long tcmpo4. long tempoS) 
{ 
char s;-;13uffcr[256]; 
char *pArgumcntos; 

pArgumcntos = (char *) &szFormato + sizeof szFormato; 
vsprintf(sz13uffcr, szFormato, pArgumcntos); 

Mcs~accBox(NULL, szl3uffcr, szTitulo, MB_OK); 

/*$·························· ································ 
• Funç.ão determina quantos zeros estão acrescentados na largura da 
• imagem BITMAP para que essa largura tenha v::lor múltiplo de quatro 

~················ ····· · ················· · ···~·· ·············t 
short Rcsto(BYTE hugc • lpMbid) 
{ 
short cxMbid. dcsloc; 

cxMbid = LarguraMbid (lpMbid); 
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desloc = cxMbid % 4: 

if(desloc !=O) desloc = 4- desloc; 

return (short) desloc: 

• Função que desloca os bits de uma imagem BITMAP de deze$seis cores • 
• para que o pontt:iro de imagem possua oito bit$ para cada pixel •..••••.••.•.••............................•..•••.••••.•.•••. , 
BYTE huge • BiDimPontiGCor!!s(BYTE huge • lpMhid) 
{ 

matUso: 
bidbits; 

BYTE huge • 
BYTE huge • 
short cxMbid. cyMbid, deslocamento ; 
register int 
DWORD 

i,j; 
Tamanho: 

deslocamento = Resto(lpMbid); 
bidbits = PegaEnderecoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid) +deslocamento; 
cyMbid = AlturaMhid (lpMbid); 

Tamanho= (lone) (cxMbid) • cyMbid • sil.cof(l3YTE); 

mal Uso = (BYTE huge •)GiobaiAIIocPtr(GMEM __ MOVEABLE,Tamanho); 

if(matUso==NULL) { 
MessagcBox (NULL,"Nao consegui alocar memória para o ponteiro auxiliar", 

szNomeAplic. MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 
retum NULL; 
} 

for(i=O;i<cyMbid;i++) { 
for(i=O;j<cxMbid/2;j++) { 

matUso[(long) i • (cxMbid) + 2 • j) = 
(bidbits[(long) i • (cxMbid)/2 + j] » 4) & OxOf; 

matUso[(long) i • (cxMbid) + 2 • j + 1] = 
bidbits[(long) i • (cxMbid)/2 + j] & OxOf; 

; 

return matUso; 

1/ Lc um MBID de um arquivo para a memoria 

BYTE huge • LcrDib (char • szNomeArq) 
{ 
l31TMAPFILEHEADER bmfh ; 
BYTE huge • lpMbid ; 
DWORD dwTamanhoMbid. dwDcsloc, dwTamCabccalho ; 
int hArquivo ; 
WORD wLcrMbid ; 

i f (-1 == (hArquivo = _lopen (szNomeArq. OF _READ IOF _SHARE_DENY _ WRITE))) 
retumNULL; 

if (_lrcad (hArquivo, (LPSTR) &bmfh. sizcof (l31TMAPFILEHEADER)) != sizcof 
(BITMAPFILEHEADER)) 

{ 
_ lclO$C (hArquivo); 
rcturn NULL ; 
} 

if (bmfh.biTypc != • (\VORD *) "BM") 
{ 
_lclosc (hArquivo); 
rcturn NULL ; 
} 

dwTamanhoMbid = bmfh.bfSizc - sizeof (BITMAPFILEHEADER) ; 

lpMbid = (BYTE hugc •) GlobalAIIocPtr (GMEM_MOVEABLE, dwTamanhoMbid); 

i f (lpMbid == NULL) 
{ 
_Jclosc (hArquivo); 
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rcturn NULL; 
} 

dwDcsloc = O ; 

whilc (dwTamanhoMbid >O) 
{ 
wLcrMbid = (WORD) MIN (32768ul, dwTamanhoMbid); 

if (wLcrMbid != _ lrcad (hArquivo, (LPSTR) (lpMbid + dwDesloc). wl..crMbid)) 
{ 
_ lclosc (hArquivo); 

Glol>aJFreePtr (lpMbid) ; 
return NULL; 

} 

dwTamanhoMI>id -= wLcrMbid ; 
dwDesloc += wLcrMbid ; 
} 

_lclose (hArquivo) ; 

dwTamCabecalho = T amCabccalholnfoMbid (lpMbid); 
i f (dwTamCabccalho<1 2il(dwTamCabccalho>12&&dwTamCabccalho < 1 6)) 

{ 
Globa!FrccPtr (lpMbid) ; 
rcturn NULL; 
} 

rctum lpMbid ; 
} 

f*******•••~••••••••r•••••••••••••••• •••~•••••~r••••••~•••• 

• Funçao que realiza a contagem de numero de pontos de borda 

···············~··· ·································• • ••**/ 
unsigned int FuncCont(BYTE huge • lpMbid) 
{ 
BYTE huge • bidbits; 
BYTE huge • pos; 
short cxMbid, novocxMbid, cyMbid, destoe; 
register unsigned int i,j ; 

• 

short faixa _raio; 
long Tamanho; 
long Comprimento; 
long zero; 
int contador=O; 

if(lpMbid == NULL) { 

elsc { 

MessagcBox (NULL."Abra um arquivo de imagem BMP", 
szNomcAplic,MB_ICONEXCLAMATION I MB_OK); 
return O; 
} 

desloc = Resto(lpMbid); 
bidbits = PegaEnderccoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid)+ desloc ; 
novocxMbid = LarguraMbid (lpMbid); 
cyMbid = 1\lturaMbid (lpMbid); 

if(NumCoreslnfoMbid(lpMbid) > 234) { 
pos = bidbits; 

for(i=O;i<( cy Mbid);i++ ){ 
for(j=O;j<(novocxMbid);j++) { 

} 
} 
} 

if (pos[(long)((long)(i) • cxMbid) +(i)]< 100) 

contador++ ; 

if(NumCorcslnfoMbid(lpMbid)== 16) 

pos = 13iDimPontl6Corcs(lpMbid); 
for(i=O;i<( cyMbid);i++ ){ 
for(j=O;j<(novocxMbid);j+t) { 

if (pos[(long)((long)(i) • cxMbid) +(i)] < 5) 

-· 
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} 
} 
} 

contador++ ; 

·-

CxMsgOk(szNomeAplic, "As bordas desta imagem tem %d 
pontos",(int)contador.NULL,NULL,NULL,NULL); 

long FAR PASCAL _export ProcJan (HWND hjan. UINT mensa. UINT wParam, 

!Param) 
{ 
static char szNomeArq LMAX_PATHJ, 

szTitulo LMAX_FNAME+ _MAX_EXT); 
static char • szFiltro[] = {"Arquivos Bitmap (•.BMP)". "•.bmp". 

"Arquivos MBIDs (•.DIB)", "•.dib", 
""} : 

static BYfE huge • lpMbid: 
static OPENFILENAME ofn ; 
static shon cxClicnte, cyClicnte: 
static WORD wExibc = IDM_REAL; 
HDC hdc ; 
HMENU hMcnu; 
BYrE huge • lpMbidBit~: 
PAINTSTRUCf ps ; 
short cxMbid. cyMbid : 

switch (mensa) 
{ 
case WM_CREATE: 

ofn.IStructSi7.c 
ofn.hwndOwner 
ofn.lpstrFilter 
ofn.lpstrFile 
ofn.nMaxFile 
ofn.lpstrFileTitle 
ofn.nMaxFileTitle 
ofn.lpstrDcfExt 

sizcof (OPENFILENAME): 
hjan; 
~zFiltro [O) ; 

szNomeArq; 
_MAX_PATH: 
szTitulo; 
_MAX_FNAME + _MAX_EXT; 
11bmp"; 

LONG 

returnO: 

case WM_SIZE: 
cxCiiente = LOWORD (!Param); 
cyCliente = HJWORD (!Param); 
returnO; 

case WM_COMMAND: 
h Menu= GetMenu (hjan); 

switch (wParam) 
{ 
case JDM_ABRIR: 

i f (GetOpcnFileName (&ofn)) 
{ 
i f (lpMbid != NULL) 

{ 
GlobatrreePtr (lpMbid) ; 
lpMbid = NULL; 
} 

lpMbid = LcrDib (szNomeArq) ; 

i f (lpMbid == NULL) 
Mes.~ageBox (hjan, szNomeAplic, "Nao consegui abrir o arquivo do MBID", 
M13_JCONEXCLAMATION I MB_OK); 

lnvalidateReet (hjan, NULL. TRUE) ; 
} 

returnO; 

case IDM_CONTAR: 
FuncCont(lpMbid); 

returnO; 

case IDM_REAL: 
case IDM_EXPANDIR: 

CheckMenultcm (hMenu, wExibe, Mf _ UNCHECKED) ; 
wExibc = wParam ; 
ChcckMcnultcm (hMcnu, wExibc, MF _ CHECKED) ; 
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} 

lnvalidateRcct (hjan, NULL, TRUE); 
rcturn O; 

brcak; 

case WM_P/\lNT: 
hdc = BcginPaint (hjan, &ps) ; 

i f (lpMbid != NULL) 
{ 
lpMbidl3its = PcgaEndcrccoMbid (lpMbid) ; 
cxMbid = LarguraMbid (lpMbid) ; 
cyMbid = 1\JturaMbid (lpMbid); 

SctStrctchBI!Mode (hdc, COLORONCOLOR) ; 

if (wExibc == IDM_REAL) 
SctD!BitsToDcvice (hdc, O, O. cxMbid. cyMbid. O, O. 

O, cyMbid, (LPSTR) lpMbidl3its. 
(LPBITMAPlNFO) lpMbid. 
DIB_RGB_COLORS); 

clsc 

} 

SlrctchDIBits (hdc, O. O, cxClicntc. cyCl icntc, 
O, O, cxMbid, cyMbid, 
(LPSTR) lpMbidl3its. 
(LPBITMAPJNFO) lpMbid, 
DIB_RGB_COLORS, SRCCOPY); 

EndP:tint (hjan. &ps); 
rcturn O; 

case WM_DESTROY: 
i f (lpMbid != NULL) 

GlobalFrccPtr (lpMbid) ; 

PostQuitMcssage (O) ; 
relurn O; 

rclurn DcfWindowProc (hjan, mcnsa, wPar:un. !Param); 
} 
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Apêndice 9 - A Transformada de Hough para retas 

Parametrização por coordenadas cartesianas 

Se uma imagem é representada por pontos (xi,Yi) onde i = 1, 2, 3, ... , n, e n é o 

número de pontos da imagem, uma reta na imagem poderá ser representada pela 

equação 1. 

y(x) -ax + b (01) 

Onde a e b são ditos parâmetros desta função. Se representarmos o parâmetro b em 

função do parâmetro a, obteremos a equação 2. 

b(a) xa + y (02) 

Esta equação nos diz que para um determinado ponto (x,y) na imagem, existe 

uma reta no espaço de parâmetros, pois conhecendo os valores de x e y é possível 

obter valores lineares de b em função de a. Ou seja, uma reta no espaço de 

parâmetros corresponde a um ponto na imagem. 

Por exemplo, se tivermos a reta da figura 1 dada pela equação 3. 

y(x) -1,3x + 8 (03) 

Seus parâmetros a e b são respectivamente 1,3 e 8 e correspondem a um ponto no 

espaço de parâmetros como ilustrado na figura 2. 

Uma propriedade importante que se obtém desta inversão é que um ponto no 

espaço de parâmetros (a,b) irá corresponder a uma reta na imagem. Como pode ser 

percebido na figura 3, o cruzamento entre duas retas é um ponto, então o cruzamento 

entre duas retas no espaço de parâmetros corresponde a uma reta na imagem. 



b(a) 

8 -- -· I 
I 

6,15 
X 

Fig. 1- Gráfico da reta na imagem. 

---+----------------------------- ~ 
1,3 a 

Fig. 2 - Gráfico do ponto correspondente no espaço de parâmetros. 
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Ao se analisar uma imagem, cada ponto dela pode ser parametrizado, 

obtendo-se no espaço de parâmetros tantas retas quantas forem o número de pontos 

na imagem. Se um grande número de retas no espaço de parâmetros se interceptam 

num mesmo ponto como ilustrado na figura 4, existe uma forte evidência de uma reta 

na imagem, pois, neste caso, existe um grande número de pontos na imagem que 

fazem parte da reta que tem os parâmetros a e b. 
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b(a) 

8 

a 

Fig. 3 - Gráfico da interseção entre duas retas no espaço de parâmetros. 

a 

Fig. 4 - Gráfico da interseção entre muitas retas no espaço de parâmetros indicando a presença de uma 

reta na imagem com parâmetros a e b respectivamente iguais a 1,3 e 8. 

Parametrização por coordenadas polares 

Usando as coordenadas cartesianas podem-se obter retas no espaço de 

parâmetros, uma para cada ponto da imagem. A intersecção dessas retas indica que 

muitos desses pontos estão contidos numa mesma equação de reta na imagem com os 

parâmetros a e b interceptados pelas retas no espaço de parâmetros. 

Considerando agora o ângulo cp ilustrado na figura 5, entre uma reta na 

imagem e o eixo das abcissas. Como o ponto de cruzamento da reta com o eixo das 
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ordenadas é obtido igualando-se o valor de x a O(zero), e o ponto de cruzamento da 

reta com o eixo das abcissas é obtido igualando-se o valor de y a O(zero), teremos x 

da equação 4 obtido a partir da equação 1. 

y(x) - ax + b 

se x O, 

y(x) b 

e se y(x) O, 

- ax + b o 
b 

(04) X 
a 

y(x) A\ 

r 

X 

Fig. 5 - Gráfico da reta. A reta faz um ângulo <p com o eixo das abcissas. 

Então a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo das abcissas será dado pela 

equação 5 ou 6. 
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tgrp (05) 

tgrp a (06) 

E a equação da reta poderá ser escrita na forma da equação 7. 

y(x) -X tgrp + b (07) 

Quando a reta for paralela ao eixo das ordenadas, o ângulo cp é igual a n vezes 90° 

sendo n um número inteiro ímpar, sua tangente terá valor no infinito, portanto 

utilizando as coordenadas retangulares, não é possível parametrizar retas paralelas ao 

eixo das ordenadas. Isto porém pode ser resolvido usando-se coordenadas polares. 

Passando a equação y(x) = -ax + b para as coordenadas polares, 

y(x~ 

b 

e ---
X 

Fig. 6 - Gráfico da reta com o ângulo e e amplitude p representados. 

verifica-se primeiramente a identidade dos ângulos. Da figura 6, a soma dos ângulos 

internos de um triângulo é igual a 180°(8 + cp + 90° = 180°). Então, a soma 8+cp=90°. 

Como a soma 8 + <j> = 90°, conclui-se então que cp = 4> que é o complementar de 8, 

nesse caso 
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senrp cosO e 

cosrp senO 

desta maneira o seno e o cosseno de cp serão dados pelas equações 8 e 9 

respectivamente. 

senrp cosO 

cosrp senO 

p ap 
::: 

(Ya) b 

p 

b 

O valor de b, é calculado, então, pela equação 10. 

b 
p 

senO 

Então a é obtido pela equação 11. 

cosO 
p a p a 

::: 

b 
(%no) 

cosO 
a 

senO 

a 

e 

senO 

Substituindo-se a e b na equação da reta obtemos a equação 12. 

y(x) (
cosO) 
-- X + 
senO 

p 

senO 

(08) 

(09) 

(lO) 

e 

(11) 

(12) 
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Trocando a posição de sen8 e fazendo p em função de 8, têm-se como resultado a 

equação 13. 

p{B) = x cosB + y senB (13) 

Que é a equação paramétrica da reta em coordenadas polares. 

Esta equação pode ser usada para qualquer reta na imagem, pois sempre há 

um valor finito para p(8) . 

Dado um ponto (x,y) na imagem, pode-se obter o gráfico de p(8) no espaço 

de parâmetros atribuindo valores para 8. Como este gráfico é cossenoidal, para que 

não haja repetição do valor de p(8), limita-se 8 no intervalo de [0°,180°] ou de[-

900,900]. 

Portanto são observadas as seguintes propriedades entre o plano da imagem e 

o paramétrica. 

• Um ponto no plano da figura corresponde a uma curva senoidal no plano 

paramétrica. 

• Um ponto no plano paramétrica corresponde a uma reta no plano da imagem. 

11 Pontos de uma mesma reta no plano da imagem corresponde a um ponto de 

intercessão de curvas senoidais no espaço paramétrica. 

• Pontos de uma mesma curva no plano paramétrica corresponde a um ponto no 

plano da imagem. 

Tomando como exemplo a equação da reta y(x) = - 1,3 x + 8 pode-se 

determinar os seguintes cinco pontos: (0,44 , 7,52), (1 ,37 , 6,19), (3,15 , 3,19), 

( 4,58 , 2), (5,85 , 0,28). Analisando estes pontos no espaço de parâmetros usando a 

equação paramétrica polar 13. Cada um destes pontos irá gerar uma equação 

paramétrica polar e de cada uma dessas equações será obtido um gráfico cossenoidal 

no espaço de parâmetros. 
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-4 

_, 

-100 -50 o 50 

Ângulo fJ (gr•u•) 

Fig. 7- Gráfico das cossenoides correspondentes aos pontos (xi,Yi)-

Na figura 7 pode-se notar a intersecção entre as curvas que acontece no ponto 

(p,8) igual a (4,92 , 37,4). Como os parâmetros do ponto de interseção correspondem 

aos parâmetros da equação da reta na imagem, podemos aplicar a equação13 

p(e) = x cose + y senO 

e obter a equação 14. 

y 
(p - x cose) 

senO 
(14) 

aplicando os valores de p e e do ponto de interseção e obtendo y em função de x, fica 

y(x) 

assim teremos 

(4,92 - x cos37,4) 

sen37,4 

y(x) - 1,3x + 8,1 
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que é aproximadamente a equação da reta de onde foram retirados os 5( cinco) pontos 

do exemplo. 

O exemplo acima nos mostra que podemos, através do método de Hough, 

recuperar a equação de uma reta na imagem analisando apenas os pontos da imagem. 

É interessante notar que retas de maior comprimento irão contribuir com um número 

maior de pontos e serão mais facilmente detectadas, pois a determinação da 

existência de uma reta na imagem se dá pela contagem do número de curvas no 

espaço de parâmetros que se interceptam num determinado ponto (p,8). 


