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Resumo

Neste trabalho apresentamos o desenvolvimento e a implementação de diversas
técnicas de segmentação de imagens em termos de detecção de bordas, com um
destaque especial para a segmentação não-linear. Os métodos considerados foram: o
Gradiente, o Laplaciano da Gaussiana, a Regularização linear, e a segmentação nãolinear usando o algoritmo Graduated Non Convexity, baseado na minimização de um
funcional de energia associado à imagem. O tratamento matemático do funcional foi
realizada segundo o paradigma do cálculo variacional. A sua principal vantagem é
evidenciada durante o tratamento de bordas e descontinuidades, pois como a
segmentação atua de forma não uniforme na imagem, apenas as regiões mais
uniformes são suavizadas, preservando as descontinuidades, o que possibilita a
conservação mais precisa dos contornos. Nos capítulos destinados a introdução das
técnicas computacionais, apresentamos alguns exemplos das segmentações obtidas,
possibilitando uma avaliação comparativa e qualitativa dos resultados. Aplicações
em micrografias de cristais de KBr e de minerais serviram como um ensaio para a
investigação da validação da segmentação através do algoritmo Graduated Non
Convexity.

Abstract

In this work we describe the development and implementation of several image
segmentation techniques, with special attention focused on non linear segmentation.
The considered edge detection methods are: Gradient, Laplacian of Gaussian, linear
Regularization, and the non-linear Graduate Non Convexity segmentation algorithm
based on the minimization of the energy functional associated with the image
contour. The mathematical treatment was done according to the variational calculus
paradigm. The major advantage of such an approach is noted during the treatment of
borders and discontinuities, since this method causes the segmentation to act nonuniformelly on the image, in such a way that just the homogeneus regions are
smoothed, while preserving discontinuities and enabling more exact localization of
the contours. Along the chapters dedicated to introducing the techniques, we present
some examples of segmented images, enabling the qualitative and quantitative
evaluation of the results. Applications to micrographies of KBr crystals and minerals
in soil provide a possibility to investigate and validate the Graduated Non Convexity
segmentation methods.

Capítulo 1 - Introdução

Durante muitos anos o homem tem buscado compreender o funcionamento dos
complexos sistemas de visão naturais na tentativa de aplicar os conhecimentos
adquiridos no desenvolvimento de sistemas computacionais. Esse processo
caracteriza-se como uma área de grande interesse científico e tecnológico em
pesquisa de visão computacional, onde sistemas são construídos com o objetivo de
identificar e classificar os objetos de uma cena. Apesar do grande número de
pesquisadores envolvidos nesse problema, os resultados obtidos até hoje se
caracterizam por serem ainda muito inferiores aos dos sistemas biológicos.
De acordo com Castleman (1996), o processo de reconhecimento de um
objeto em uma imagem envolve basicamente três fases: a segmentação, a extração de
características e a classificação do objeto. Dentre as etapas apresentadas, a
segmentação caracteriza-se por definir as estruturas que fazem parte do objeto e as
que pertencem ao fundo, assim, pode ser definida como o processo que isola um
determinado objeto de uma cena. Apesar desse comportamento ser natural nos seres
humanos, a sua implementação através de algoritmos computacionais pode ser uma
atividade bastante complexa, mesmo porque ela pode precisar de informações de
maior hierarquia, como por exemplo o contexto ou o conhecimento dos objetos
esperados na cena.
Numa forma clássica de segmentação realizamos um processo denominado
detecção de bordas, que é a localização dos pixels que pertencem ao limite entre o
objeto e o fundo ou entre objetos, gerando o respectivo contorno.
Em 1982, David Marr [Marr(1982)] apresentou teorias, baseadas no sistema
visual de mamíferos, que salientavam a importância dos contornos durante o
processo denominado early vision, e consistia na descrição da imagem em termos de
esqueletos primários usando figuras geométricas simples (barras, segmentos e etc.).
Desse modo, podemos tratar o contorno como sendo uma característica
importante da imagem e fundamental durante a segmentação do objeto. Além disso,
ele contém um grande número de informações referentes ao objeto, e também

apresenta potencial para diminuir a redundância de dados da imagem. Após a
completa identificação do contorno, podemos calcular propriedades básicas do
objeto, tais como área, perímetro, e etc., para então realizar-se a classificação.
Considerando a importância dos contornos de em uma imagem, as pesquisas
sobre análise de contornos no Grupo de Pesquisa em Visão Cibernética tem recebido
grande atenção, seja no tratamento matemático através de descritores Wavelets
[Cesar(1997)], ou no estudo do relacionamento entre a forma e a função de neurônios
[Coelho(1998)].
Além disso, durante projetos anteriores, em nível de Iniciação Científica,
realizamos pesquisas sobre a compressão de contornos através de descritores de
Fourier e Transformadas de Gabor e Wavelets, os quais geraram a motivação no
estudo de descontinuidades. Com a compressão de contornos através da
Transformada de Fourier notamos que os resultados obtidos em sinais não
estacionários ou em sinais com descontinuidades não eram satisfatórios, pois as altas
freqüências não são localizadas no espectro [Person(1977) e Jawerth(1994)]. Logo,
quando realizamos a compressão dos contornos, considerando apenas as frequências
mais altas, temos como resultado uma informação global e uma suavização de
descontinuidades. Uma alternativa encontrada para o problema foi através da
utilização das chamadas janelas no sinal, de modo a localizarmos a freqüência.
Dentre os métodos utilizados podemos destacar a Transformada de Gabor
[Baastians(1980) e Wexler(1990)] e Wavelets [Campos(1994)], onde utilizamos,
respectivamente, janelas Gaussianas e Wavelets. Entretanto, apesar das informações
sobre o contorno serem mais localizadas, ainda temos variações das posições das
descontinuidades de acordo com a escala [Blake(1987)].
Sabendo que as variações abruptas são informações de grande importância no
contorno de uma imagem, procuramos por métodos de detecção de bordas que
possuíssem localização eficiente das descontinuidades, focalizando como nosso
principal interesse o estudo de cantos e descontinuidades presentes no contorno. Um
dos métodos mais conhecidos apresentando essas características é o proposto por
Blake e Zisserman em 1987 [Blake(1987)], o algoritmo não-linear denominado
Graduated Non Convexity (Gradualmente Não Convexo - GNC). Ele trabalha
gerando segmentações que possibilitam a detecção e a localização de degraus ou

descontinuidades através da minimização da energia do contorno do objeto. A
energia é tratada na forma de um funcional e a sua minimização é realizada através
de técnicas matemáticas variacionais. A sua principal vantagem é observada durante
o tratamento de cantos e descontinuidades, onde a segmentação atua de forma não
uniforme na imagem, suavizando apenas regiões constantes, o que possibilita a sua
localização de maneira mais exata. Além disso, o GNC possibilita a comparação de
resultados através do valor de energia calculado, quanto menor a energia melhor a
segmentação.
Desse modo, o objetivo deste trabalho consiste na implementação do
algoritmo Graduated Non Convexity que preserva descontinuidades ao longo do
contorno, e na sua análise através de comparações com métodos lineares. A análise
do desempenho das técnicas de segmentação, apresentada nesta dissertação, será
obtida através de comparações qualitativas e/ou quantitativas com outros métodos de
segmentação de imagens tradicionais, incluindo o Limiar, o Gradiente e o Laplaciano
da Gaussiana.
No Capítulo 2, destacamos a teoria sobre alguns dos métodos de segmentação
lineares mais utilizados: o método do Limiar, o do Gradiente, e o do Laplaciano da
Gaussiana. No método do Limiar analisamos os resultados obtidos de acordo com a
variação do limiar de segmentação. Para os métodos baseados na diferenciação
implementamos o algoritmo no domínio da freqüência, e realizamos um estudo em
função do limiar (Gradiente) e em função do desvio padrão da Gaussiana (Laplaciano
da Gaussiana). Para todos os casos, geramos alguns exemplos de segmentações em
imagens com baixo e alto níveis de detalhes. Além disso, implementamos o método
de segmentação de contornos e detecção de descontinuidades baseado no cálculo da
curvatura proposto por [Cesar(1995)a], que caracteriza-se pela natureza multi-escala,
através da aplicação de uma janela Gaussiana de diferentes desvios padrões.
O Capítulo 3 inicia-se com um breve histórico sobre a idéia envolvida nos
métodos de Regularização lineares e na solução de problemas mal-especificados (illposed). A formulação variacional empregada para a energia do contorno nos permitiu
a obtenção da Regularização através do método de Ritz, para os casos
unidimensional e bidimensional, com 2 e 3 termos no funcional de energia.
Implementamos também a Regularização discreta desenvolvida por Lee e Pavlidis

[Lee(1988)], que permite descontinuidades em reconstruções suavizadas de
contornos.
Assim, a partir dos bons resultados encontrados para a Regularização linear,
partimos para a implementação do algoritmo Graduated Non Convexity (GNC) no
Capítulo 4. Nesse Capítulo, descrevemos detalhadamente o procedimento utilizado
para a resolução do funcional de energia através da construção de funções
aproximações convexas, denominadas Weak String (Corda Fraca), unidimensional, e
Weak Membrane (Membrana Fraca), bidimensional. Além disso, apresentamos
alguns exemplos de sua segmentação, nas mesmas imagens utilizadas nos algoritmos
lineares.
No Capítulo seguinte, buscamos a avaliação do desempenho da segmentação
utilizando o GNC, entretanto, podemos adiantar que um dos grandes problemas dos
algoritmos de processamento de imagens, particularmente reconstrução e detecção de
contornos, é a verificação da sua qualidade.
Apesar disso, podemos distinguir dois modos principais de avaliação: a
qualitativa e a quantitativa, onde a dominância de um tipo ou outro depende
basicamente da finalidade da reconstrução. Em imagens médicas, por exemplo, o
erro de reconstrução é mais importante que a qualidade visual. Entretanto, em
transmissões de televisão o fator dominante é a qualidade visual. Desse modo, os
parâmetros de análise das imagens reconstruídas ou de seus contornos não são
definitivos, variando de acordo com a aplicação.
Assim, no Capítulo 5 apresentamos validações quantitativas e qualitativas dos
métodos de segmentação empregados na detecção dos contornos. Na Seção 5.1,
temos uma comparação qualitativa entre a filtragem Gaussiana e a Regularização
linear em função dos parâmetros de suavização da reconstrução. Além disso,
geramos resultados das filtragens para imagens com ruído Gaussiano simulado, onde
analisamos a qualidade visual da sua reconstrução e a sua relação sinal-ruído. A
seguir, apresentamos diagramas gerados a partir de suavizações por Gaussiana, por
Regularização e pelo GNC, onde analisamos a variação da filtragem de acordo com a
escala. Na Seção5.3, através de colaboração com outros grupos de pesquisa (Grupo
de Ótica-IFSC e Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Glasgow),
apresentamos validações do algoritmo GNC através de imagens de microscópio

eletrônico de varredura para cristais de KBr e para minerais em solo, e analisamos os
resultados em função da variação dos parâmetros do algoritmo.
No Capítulo 6 temos as discussões finais sobre os resultados obtidos,
destacando as principais características atribuídas aos métodos de segmentação
lineares e não-lineares e descrevendo as contribuições presentes nessa dissertação.
Finalizando, apresentamos um breve resumo das atividades a serem desenvolvidas
futuramente.

Capítulo 2 - Métodos Lineares de Detecção de Contornos

.1 Breve Histórico
Os métodos lineares de detecção de bordas buscam, basicamente, diferentes
alternativas para analisar as mudanças de níveis de cinza em uma imagem, de modo a
definir a localização das suas bordas (ou regiões).
A detecção de uma borda (extração do contorno) pode ser encarada como
uma parte de um processo mais geral, a segmentação de uma imagem (exclusão de
um objeto em uma cena). E, um dos primeiros métodos de segmentação de imagens
desenvolvidos foi o do Limiar. Entretanto, nesse método, a simples mudança do nível
de cinza ocasionada por ruídos da imagem, pode causar a localização de bordas
falsas. Desse modo, iniciou-se o uso do operador Gradiente como uma forma de
medir a taxa de variação dos níveis de cinza de uma função.
Em meados de 1970, David Marr e Hildreth [Marr(1980)], apresentaram um
dos métodos mais completos de detecção de bordas. Nele, a teoria era fundamentada
em conhecimentos obtidos de sistemas visuais biológicos, e baseada no fato de que
um dos propósitos da visão de mais baixo nível é construir um esqueleto
representando as mudanças de intensidade na imagem. Esse resultado é obtido
através da convolução da imagem com funções Gaussianas de diversos desvios
padrões antes da aplicação do operador Laplaciano. A utilização do filtro Gaussiano
é devido à semelhança de seus resultados com os encontrados no sistema biológico.
A partir disso, em 1983, Witkin desenvolveu a teoria de espaço-escala, que
propunha identificar as bordas principais de uma imagem em uma escala menor
(menor nível de detalhes) e seguí-las conforme o aumento da escala [Witkin(1983)].
Os resultados por ele obtidos possibilitaram uma localização mais precisa das bordas,
mas com um alto custo computacional.
Em 1984, Koenderink [Koenderink(1984)] apresentou a teoria de Marr de
Hildreth como sendo equivalente a resolução da equação de calor (difusão), Equação

(.), sendo a imagem original a condição inicial (u0), e a seqüência de soluções
definindo a análise multi-escala.

 ∂u( x , t )
= ∆u( x , t )
 ∂t
 u( x ,0 ) = u0 ( x )

(.)

Baseado ainda nas teorias propostas por Marr e Hildreth, John Canny
[Parker(1997)] definiu uma metodologia própria para a detecção de bordas em
imagens sujeitas a ruído branco Gaussiano. O seu principal objetivo era encontrar um
filtro que, mesmo na presença de ruídos, salientasse as bordas. Esse resultado só foi
conseguido através da convolução da imagem com uma Gaussiana e depois com a
derivada da função Gaussiana.
Desse modo, neste Capítulo, apresentamos uma breve introdução
sobre alguns métodos lineares de segmentação atualmente mais utilizados, e suas
características. Apesar do grande número de métodos de segmentação existentes, a
escolha foi baseada no compromisso (trade-off) entre a facilidade de implementação
e a geração de bons resultados.

.2 Método do Limiar
O método de segmentação denominado Limiarização (tresholding), ou método do
Limiar, possui como principal característica a simplicidade de sua implementação.
Em uma imagem bidimensional a separação de um objeto do seu fundo pode ser feita
através da escolha de um de seus valores do nível de cinza, denominado limiar (T).
Considere o gráfico mostrado na Figura .1. A curva azul representa os valores dos
níveis de cinza de uma imagem ao longo de uma linha; e a curva vermelha indica o
valor escolhido para o limiar. Desse modo, o valor da função (pixels da imagem) que
se encontrar acima do limiar é considerado objeto, e o abaixo é considerado
pertencente ao fundo.

Figura .1: Representação dos valores do nível de cinza (curva azul) ao longo de uma linha da
imagem. E na curva vermelha temos o limiar T=80.

Como exemplo, considere as imagens originais mostradas nas Figuras .2(a) e
.3(a). As Figuras .2 e .3(b), (c) e (d) apresentam os resultados de limiar (T) iguais a
30, 50 e 100 e a 40, 60 e 80, para as Figuras .2(a) e .3(a), respectivamente.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .2: Aplicação do método do limiar. Em (a) apresentamos a figura original, em (b) T=30, em (c)
T=50 e em (d) T=100.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .3:Aplicação do método do limiar. Em (a) apresentamos a figura original, em (b) T=40, em (c)
T=60 e em (d) T=80.

Como podemos verificar, de acordo com os resultados apresentados, o bom
funcionamento do algoritmo de limiarização está condicionado à uniformidade dos
níveis de cinza da imagem e a existência de um bom contraste. Desse modo, em
imagens não uniformes, com problemas de iluminação e com um grande nível de
detalhes, temos resultados não satisfatórios.
A escolha do valor ótimo para o limiar também constitui-se em um grande
problema para a segmentação. Uma das técnicas utilizadas para melhorar essa
escolha é a técnica do histograma, que consiste no número de ocorrências para um
dado nível de cinza. No caso do objeto e o fundo serem contrastantes, teremos o
histograma de nível de cinza bimodal com dois picos que irão corresponder aos
pontos dentro e fora do objeto. Já a região entre eles corresponderá a borda da
imagem, e o limiar é então escolhido no seu ponto médio. Na Figura .4(b) mostramos
o histograma bimodal de .4(a) em concordância com a boa segmentação obtida pela
limiarização. Em .4(d) temos o histograma da Figura .4(c), podemos verificar que a
indefinição de seus picos ocasiona uma certa dificuldade na escolha do limiar; fato
que também pode ser observado através dos resultados obtidos nas Figuras .3(b), (c)
e (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .4: Apresentação dos histogramas das imagens. Em (a) e (c) temos as figuras originais; e,
respectivamente, em (b) e (d) os seus histogramas.

.3 Outras Técnicas de Segmentação
O método do Limiar apresentado na seção anterior é denominado global pois se
mantém constante ao longo de toda a imagem. Entretanto, o desempenho desta
técnica pode ser melhorado através de um limiar que se altere ao longo da imagem,
também conhecido como Limiar Adaptativo. O seu funcionamento baseia-se em duas
aplicações do limiar global. Inicialmente é escolhido um setor da imagem original e
determinado o seu limiar ideal através da técnica do histograma. Nesta primeira
aplicação, os valores dos níveis de cinza do objeto tornam-se mais uniformes
possibilitando, na segunda aplicação, a extração do contorno do objeto através da
escolha de outro limiar entre o valor no seu interior e no seu fundo
[Castleman(1996)].
Uma outra área relacionada à segmentação de imagens é Morfologia
Matemática, que caracteriza-se como uma escola de processamento de imagens que
se concentra na análise de estruturas geométricas da imagem fortemente inspirada na
sua forma. Entretanto, não resume-se apenas a extração de contornos, pelo contrário,
engloba outros tipos de processamento em imagens, tais como, erosão, dilatação,
análise de textura, compressão, esqueletonização, filtragem, dentre outros.
Uma das principais técnicas de segmentação baseada em Morfologia é o
algoritmo Divisor de Águas - Watershed [Dougherty(1992) e Castleman(1996)],

onde escolhe-se um valor de limiar baixo que seja capaz de gerar uma segmentação
de contornos tênues na imagem; a partir daí, aumentamos gradualmente o valor do
limiar fazendo com que a espessura das bordas também aumente. Como não é
permitido aos contornos se misturarem, o ponto de parada será determinado quando
dois contornos vizinhos se tocarem.
Apesar dos bons resultados encontrados nos algoritmos de empregam
Morfologia Matemática, e do grande número de pesquisas que vêm sendo
desenvolvidas nessa área [Barrera(1998) e Meyer(1998)], o nosso objetivo nessa
dissertação resume-se apenas a técnicas baseadas em derivadas e em funcionais
variacionais não lineares. Desse modo, esta seção não apresenta nenhum rigor
matemático e caracteriza-se pelo caráter informativo referente a existência de outros
métodos de segmentação de imagens.

.4 Gradiente
Uma outra categoria de métodos de segmentação é baseada nas derivadas da imagem.
O operador derivada exprime a taxa de variação de uma função; e como a taxa de
variação dos níveis de cinza de uma imagem é grande nas bordas e pequena em
regiões constantes, esse operador irá atuar como um detector de bordas.
Considere a função unidimensional (curva azul) dada na Figura .5, obtida
derivando os valores do nível de cinza da curva azul da Figura .1. De acordo com a
afirmação anterior, os maiores valores da derivada serão pontos correspondentes as
bordas. Para segmentarmos a imagem, também escolhemos um valor de limiar (T)
acima do qual temos borda.

Figura .5: A curva azul representa a derivada da função unidimensional dada na Figura .1. E a curva
vermelha o seu valor de limiar (T=120).

Como as imagens são funções bidimensionais, é de extrema importância
considerar as mudanças nas diferentes direções. Desse modo, é conveniente a
utilização da soma das componentes das derivadas parciais nas direções x e y, o que
resulta em um dos métodos de diferenciação mais utilizados: o Gradiente
[Gonzalez(1987), Pratt(1991) e Castleman(1996)].
Considere uma imagem I(x,y). O Gradiente é definido como um vetor
bidimensional denotado por GI(x,y) como mostra a Equação (.).

GI ( x , y ) =

∂I ( x , y )  ∂I ( x , y ) 
i+
j
∂x
∂y

(.)

O vetor Gradiente contém informações da direção e da intensidade da borda
no pixel (x,y), e, por conveniência adotaremos a sua magnitude ou módulo, Eq. (.),
como resposta ao contraste dos níveis de cinza.
2

 ∂I ( x , y )  ∂I ( x , y )
GI ( x , y ) = 
 +

 ∂x   ∂y 

2

(.)

A resposta do detector de bordas é tal que se o módulo do Gradiente de um
pixel exceder o valor de um determinado limiar (T), este pixel será considerado um
elemento da borda. Como a escolha do valor ótimo do limiar também é crítica para
esse método, pode-se utilizar o procedimento do algoritmo Divisor de Águas.

Usualmente, a implementação do Gradiente se dá através de filtros (máscaras)
que atuam diretamente nas imagens (no domínio do espaço), tornando-os rápidos
computacionalmente e disponibilizando poucos recursos de hardware, como é o caso
do algoritmo Sobel e similares. Como exemplo, suponha a máscara da Figura .6. As
derivadas em relação a x e y no ponto z5 são calculadas de acordo com as Equações
(.) e (.) para todos os pontos de uma imagem.

z1
z4
z7

z2
z5
z8

G x = ( z7 + 2 z8 + z9 ) − ( z1 + 2 z2 + z3 )

z3
z6
z9

G y = ( z3 + 2 z6 + z9 ) − ( z1 + 2 z4 + z7 )

(.)

(.)

Figura .6: Filtro na forma de máscara.

Os valores atribuídos às variáveis da máscara podem se modificar de acordo
com o método de detecção de bordas a ser utilizado. No caso de Sobel, mostramos
nas Figuras .7(a) e (b) as máscaras utilizadas para as derivadas Gx e Gy,
respectivamente.
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(b)

Figura .7: Máscaras do filtro Gradiente. Derivadas em x e y respectivamente em (a) e (b).

Entretanto, visando um melhor desempenho da técnica utilizamos as
propriedades de derivadas da Transformada de Fourier ao invés dos tradicionais
filtros. O método de Fourier permite uma melhor representação da função,
considerando uma vizinhança extensa, enquanto as implementações feitas através de
filtros limitam-se apenas aos oito vizinhos mais próximos da função. Sabendo que a
derivada de uma função f(x) pode ser obtida pela Equação (.) em função da sua
Transformada de Fourier [Bolton(1995), Cesar(1997)], e, desse modo, podemos

calcular o módulo do Gradiente de uma imagem I(x,y)em função da Transformada de
Fourier.

 ∂f ( x ) 
ℑ
 = ℑ{ f˙ ( x )} = j 2 πuℑ{ f ( x )}
 ∂x 

(.)

Nas Figuras .8 e .9(a), (b), (c) e (d), mostramos alguns resultados obtidos pelo
método do Gradiente, utilizando Fourier, para diferentes valores de limiar (T).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .8: Aplicação do gradiente para diferentes valores de limiar. Para (a) T=50, (b) T= 150, (c)
T=200 e (d) T=280.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .9: Aplicação do gradiente para diferentes valores do limiar. Para (a) T=40, (b) T= 55, (c)
T=65 e (d) T=80.

Apesar do Gradiente apresentar melhores resultados que o método do Limiar,
ainda temos problema de segmentação devido à não uniformidade das imagens.

.5 Laplaciano e Laplaciano da Gaussiana
Além do Gradiente, outra técnica de segmentação baseada em diferenciais é o
Laplaciano [Gonzalez(1987) e Castleman(1996)]. O Laplaciano de uma imagem é
um operador escalar dado pela soma de suas segundas derivadas parciais com relação
a x e a y, Equação (.), e localiza pontos de contorno do objeto quando se tem
cruzamento por zero (zero-crossing) nos valores resultantes. O cruzamento por zero é
definido quando um valor da função é negativo e o seu vizinho adjacente é positivo,
ou vice-versa.

∇2 I ( x , y ) =

∂2 I ( x , y ) ∂2 I ( x , y )
+
∂x 2
∂y 2

(.)

Na Figura .10 a curva em azul representa uma ilustração da segunda derivada
de uma função, obtida a partir da segunda derivada dos valores dos níveis de cinza da
curva azul da Figura .1, e a reta vermelha representa o pontos onde teremos
cruzamento por zero.

Figura .10: A curva azul representa a segunda derivada da função unidimensional dada na Figura .1.
E a reta vermelha o seu cruzamento por zero.

A implementação do Laplaciano também pode ser feita através de filtros
atuando na imagem, como apresentado pela máscara da Figura .11 e expresso pela
Equação (.).
0
-1
0

-1
4
-1

0
-1
0

∇ 2 I ( x , y ) = 4 z 5 − ( z 2 + z 4 + z6 + z 8 )

(.)

Figura .11: Filtro Laplaciano na forma de máscara.

Analogamente ao Gradiente, a implementação do Laplaciano, é feita pela
propriedade da Transformada de Fourier que para o caso de derivadas de segunda
ordem pode ser expressa pela Equação (.).

 ∂2 f ( x ) 
2
ℑ
 = ℑ{ f˙˙ ( x )} = −( 2 πu ) ℑ{ f ( x )}
2
 ∂x 

(.)

A partir do resultado do Laplaciano, realizamos a detecção das bordas
marcando pontos de contornos onde temos cruzamento por zero. Nas Figuras .12(a) e
(b) apresentamos os resultados da aplicação do Laplaciano implementado através da
Transformada de Fourier.

(a)

(b)

Figura .12: Aplicação do Laplaciano (sem filtragem passa-baixas).

Devido à grande sensibilidade da segunda derivada, o seu bom
funcionamento pode ser comprometido pela presença de ruídos. As imagens sem
ruído produzirão contornos fechados enquanto as ruidosas necessitarão de um filtro
passa-baixas (filtro de suavização) para a geração de bons resultados. Desse modo,
utilizamos a função Gaussiana como um filtro de suavização, produzindo outro
método de segmentação, o Laplaciano da Gaussiana [Gonzalez(1987), Pratt(1991) e
Castleman(1996)]. A sua implementação é obtida através da convolução da imagem
com uma Gaussiana bidimensional de desvio padrão σ, Equação (.), antes da
aplicação das derivadas parciais. O desvio padrão σ da Gaussiana indicará o grau de
suavização da imagem, ou a escala a ser considerada, e para os casos considerados
nesta dissertação ele foi definido no espaço das freqüências.

2 −(
G( x , y ) =
e
2 πσ 2

x 2 + y2
2 σ2

)

(.)

O Laplaciano da Gaussiana também pode ser calculado pela sua fórmula
analítica, Eq. (.), através da criação de uma máscara, que será aplicada diretamente na
imagem.

− x2 + y2
1  x 2 + y 2  ( 2 σ2 )
∇ I ( x,y ) =
1 −
e
2σ 2 
πσ 4 
2

(.)

Entretanto, ao invés da implementação por máscara, utilizamos a soma das
segundas derivadas parciais do resultado da convolução da Gaussiana com a imagem.
A convolução é obtida através da sua propriedade com a Transformada de Fourier.
Sejam duas funções g(x,y) e f(x,y), a convolução entre elas é a multiplicação das suas
Transformadas de Fourier [Bolton(1995)], Equação (.). E as segundas derivadas
parciais são obtidas a partir das Transformadas de Fourier, como mostrado em (.).
f ( x , y )∗ g ( x , y ) = ℑ{ f ( x , y )} ℑ{ g ( x , y )}

(.)

Os pontos pertencentes à borda também são detectados onde a função possui
cruzamento por zero; além disso, introduzimos um treshold no módulo da diferença
entre os valores positivos e negativos, como forma de eliminar a detecção de falsas
bordas ocasionadas pelo ruído, entretanto, esse tipo de artifício ocasiona a geração de
contornos não fechados da minha imagem. Nas Figuras .13 e .14 apresentamos
alguns resultados da aplicação do Laplaciano da Gaussiana, no domínio da
freqüência, para diferentes valores de σ.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .13: Aplicação do Laplaciano da Gaussiana para σ=20, 12, 8 e 4 respectivamente em (a), (b),
(c) e (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .14: Aplicação do Laplaciano da Gaussiana para diferentes valores de desvio padrão. Em (a),
(b), (c) e (d) temos respectivamente σ=40, 20, 16 e 12.

.6 Estimativa da Curvatura
A detecção das bordas é apenas uma parte do processo de segmentação e análise de
uma imagem. Depois da extração dos contornos, podemos dividí-lo em regiões
semelhantes, e um bom método de segmentação desses contornos é obtido através da
busca de pontos de curvatura elevada.
Podemos tratar o contorno do objeto na forma parametrizada, onde uma dada
curva C(t)=(x(t),y(t)) é definida em função dos seus contornos em x(t) e y(t)
independentemente (linearização), sendo t o parâmetro do intervalo sobre o qual a
curva é definida. Na Figura.15 apresentamos o contorno original a ser utilizado e em
.16 (a) e em (b) a sua forma parametrizada.

Figura .15: Contorno original.

Figura .16: Parametrização do contorno original da Figura .15.Em (a) temos x(t) e em (b) y(t).

Desse modo, podemos calcular a sua curvatura, k(to) , em um dado ponto, to,
pela Equação (.).
k ( to ) =

˙˙˙ − yx
˙˙˙
xy

[ x˙

2

(.)

1/ 2

+ y˙ 2 ]

Nessa equação x˙ e y˙ são as derivadas primeira e x˙˙ e y˙˙ as derivadas segunda
das funções x(t) e y(t) respectivamente. Entretanto, como pode ser visto em
[Bolton(1995), Cesar(1997)], as derivadas do contorno podem ser obtidas através das
suas respectivas Transformadas Inversas de Fourier, denotadas por F-1. Desse modo,
podemos calcular a curvatura pela expressão (.).

k ( to ) = i

F −1 { sX ( s )} F −1 { s 2Y ( s )} − F −1 { s2 X ( s )} F −1 { sY ( s )}

[( F

−1

1/ 2

{ sX ( s )})2 + ( F −1 { sY ( s )})2 ]

(.)

Portanto, uma vez calculada a Transformada de Fourier e a sua inversa
teremos o valor da curvatura no ponto to. Um modo de realizar uma análise multiescala na curvatura, e ao mesmo tempo eliminar os ruídos das derivadas dos sinais, é
a convolução dos contornos x(t) e y(t) com uma janela Gaussiana [Cesar(1995)a].
Entretanto, a aplicação da Gaussiana reduz o valor da magnitude espectral dos sinais
de acordo com o valor de σ (desvio padrão da Gaussiana); e a reconstrução do sinal
tende a se contrair com o aumento de σ. Desse modo, introduziremos uma nova
variável responsável pela correção da contração do contorno.
A correção do contorno pode ser feita na energia ou no perímetro. A sua
implementação na energia pode ser descrita do seguinte modo: inicialmente calculase, independentemente, a energia total dos espectros do contorno original (ETx e ETy),
dados pela somatória dos componentes das suas transformadas. Posteriormente,
soma-se as energias espectrais obtidas após a aplicação da janela Gaussiana (EGx e
EGy). Os fatores de correções são obtidos através das relações mostradas em (.).

Ωx =

Ε Tx
Ε Gx

e

Ωy =

Ε Ty
Ε Gy

(.)

Após a correção da energia nos contornos, realizamos a sua segmentação, ela
é feita através da busca de pontos de curvaturas elevadas (em módulo). No entanto, a
utilização de um simples treshold seria inviável, pois, geraria muitos pontos com alta
curvatura. Sendo assim, uma outra alternativa seria obter o zero-crossing do módulo
da primeira derivada. Porém, essa técnica também mostrou-se muito sensível ao
ruído. Outro modo, seria uni-las e procurar um valor onde o módulo da curvatura
exceda o treshold e também seja um ponto de zero-crossing. Contudo, seria
impossível determinar se temos pontos de curvatura máxima ou mínima. A solução
encontrada consiste em incluir a segunda derivada da curvatura para determinarmos a
existência de um ponto de máximo ou de mínimo. Esse tipo de procedimento foi
inicialmente proposto por [Cesar(1995)a], e um ponto será entendido como um ponto
de segmentação se possuir as seguintes características:

♦ Zero-crossing na derivada do módulo da curvatura;
♦ O módulo da curvatura exceder o tresholding;
♦ E a segunda derivada do módulo da curvatura for negativa.
A partir de agora mostraremos alguns resultados intermediários necessários a
detecção de pontos de alta curvatura. Nas Figuras .17(a), (b), (c) e (d) apresentamos
as primeiras e segundas derivadas dos vetores x(t) e y(t) respectivamente para um
desvio padrão igual a 30.

Figura .17: Derivadas primeiras e segundas de x(t) e y(t) respectivamente em (a), (b), (c), (d) com
σ=30.

Na Figura .18 apresentamos os valores da curvatura e do módulo da curvatura
em (a) e (b) respectivamente. Nos itens (c) e (d) iniciamos a busca por pontos de alta
curvatura, em (c) apresentamos pontos que são cruzamentos por zero na primeira
derivada e possuem o módulo da curvatura acima do limiar, T=1.5, e em (d) temos os
pontos que além das condições anteriores também apresentam a sua segunda
derivada da curvatura negativa.

Figura .18: Apresentamos a curvatura (a), o módulo da curvatura (b), o módulo da curvatura com
pontos acima do limiar, T=1.5 (c) e valores negativos para a segunda derivada do módulo da curvatura
(d).

Na Figura .19 apresentamos as reconstruções em (a), (c), (e) e (g), e as figuras
originais em (b), (d), (f) e (h) com os pontos de curvatura encontrados para σ igual a
30, 20, 12 e 8.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figura .19: Em (a), (c), (e) e(g) apresentamos a reconstrução com os pontos de curvatura encontrados
para σ=30, 20, 12 e 8 respectivamente. Em (b), (d), (f), (h) mostramos os mesmos pontos de curvatura
com a figura original.

Através dos resultados obtidos na Figura .19, podemos verificar que o método
de segmentação através de pontos de alta curvatura possui um bom comportamento.
Mesmo para grandes suavizações ele mantém os principais pontos da segmentação.

Apesar disso, durante a suavização, o filtro Gaussiano pode gerar uma leve
modificação na posição desses pontos de segmentação. Como pode ser verificado na
Figura .19(h), onde os pontos de alta curvatura localizados encontram-se levemente
deslocados dos cantos do contorno. Essa característica deve-se a não uniformidade
espaço-escala [Blake(1987)] apresentada pela filtragem Gaussiana, característica que
será melhor comentada no Capítulo 4.

Capítulo 3 - Regularização

Grande parte dos dados obtidos através de câmaras de vídeo geram imagens
bidimensionais, entretanto grande parte dessas imagens podem apresentar problemas
de ruídos, distorções e oclusões de parte dos objetos pertencentes a cena. Esse
comportamento tem motivado diversos estudos sobre teorias capazes de gerar
reconstruções e detecção de bordas a partir daqueles dados.
Em, 1980, David Marr, definiu o primeiro estágio de processamento em visão
computacional, denominado early vision, como um conjunto de módulos visuais
responsáveis pela extração de propriedades físicas (distância, orientação, textura e
etc) a partir de vetores de intensidade bidimensionais, visando suprir as informações
perdidas durante a aquisição de dados.
Apesar do conceito definido por Marr, alguns autores [Poggio(1985),
Poggio(1985)(a) e Torre(1986)] acreditam que a melhor definição para early vision é
ótica inversa. Pois, analogamente a early vision, o problema clássico de ótica é obter
superfícies a partir de imagens. Com o desenvolvimento da visão computacional,
esses problemas foram amplamente estudados e classificados, dentre eles temos: a
estrutura do estéreo, o movimento e textura, a detecção de bordas, a reconstrução de
superfícies, interpolação e etc.
As características apresentadas nos permitem dizer que a maioria dos
problemas de early vision são mal-espeficados (ill-posed). De acordo com
Hadamard, um problema matemático é dito bem-especificado (well-posed) quando: a
solução existe, é única, e depende continuamente do dado de entrada [Koch(1996)].
Desse modo, um problema será dito mal-especificado se não satisfizer um ou mais
dos critérios citados. Esses tipos de problemas foram definidos por Hadamard no
campo de equações a derivadas parciais, e foram consideradas durante muitos anos
como curiosidades matemáticas. A sua importância só começou a ficar clara quando
iniciaram-se os estudos em tomografia computadorizada, um clássico problema malespecificado que envolve reconstrução.

Apesar da definição de Hadamard, devemos notar que a terceira condição não
implica na solução ser robusta quanto a ruídos, pois no caso de diferenciação
(tipicamente a detecção de bordas), pequenas mudanças na imagem de entrada irão
gerar grandes modificações nos resultados. Nesse caso, além de ser bemespecificada, a solução deve ser bem-condicionada (well-conditionated) para garantir
a estabilidade numérica.
A idéia utilizada na resolução de problemas mal-especificados baseia-se em
restringir o espaço das soluções possíveis introduzindo conhecimento a priori. Essa
técnica, denominada Regularização, é atribuída a Tikhonov [Tikhonov(1977)] e
destina-se a transformar um problema mal-especificado em outro bem-especificado.
Recentemente, o conhecimento a priori vem sendo explorado na forma de princípios
variacionais sob a imposição de restrições físicas nas soluções possíveis.
A Regularização de um problema mal-especificado resume-se em encontrar
os valores de z que satisfaçam os dados de entrada y, Equação (.), além disso, o
método necessita da escolha de uma norma e de um estabilizador do funcional, P.
Az = y

(.)

O princípio variacional define a solução do problema como a função que
minimiza uma determinada função custo apropriada. A resolução da Regularização
mais estudada consiste em utilizar o funcional dado pela Equação (.).Onde A é um
operador linear, a norma é quadrática, e P também é linear.

2

Az − y + λ Pz

2

(.)

Nessa técnica, λ é o parâmetro regularizador e controla o compromisso entre
o grau de regularização da solução e a sua semelhança com o dado de entrada. O
parâmetro P, estabilizador do funcional, permite unicidade e convergência ao
resultado.
Desse modo, a teoria de Regularização padrão baseada nos estabilizadores
permite a determinação do melhor valor de λ, impondo restrições no problema
através do princípio variacional, como a função custo da Equação (.).

.1 Regularização Unidimensional
De acordo com estudos realizados por [Morel(1995)], podemos definir um funcional
de energia associado ao problema multi-escala de Marr-Hildreth. O funcional é
definido pela sua energia total como função de apenas dois termos: D e S. Esses
termos medem, respectivamente, a aproximação com a função original e a
suavização, conforme Equação (.).
E = D+S

(.)

No primeiro termo, D, temos a medida de aproximação da função original
com a aproximação gerada. O termo S é o responsável pela suavização da função
aproximação. Supondo que a função de entrada seja dada por g(x) e a que função
aproximação seja u(x), e definidas em um intervalo de 0 a Q, os termos do funcional
de energia são equacionados como mostra a Equação (.).

Q

E [ u( x ),λ ] =

2

Q

2

[

]

∫ [u( x ) − g( x )] dx + λ2 ∫ u' ( x ) dx
0

(.)

0

A solução numérica dessa equação é análoga à resolução da equação do calor,
e é particularmente interessante pois faz com que o parâmetro de escala λ1 apareça
explicitamente como um multiplicador no termo de suavização.
Desenvolvendo os termos internos da primeira integral, Eq. (.), temos o
funcional de energia dado pela soma de várias integrais, como mostra a Equação (.).

Q

Q

E [u( x ),λ ] = ∫ [u( x ) + g ( x ) − 2u( x )g ( x )]dx + λ
2

2

2

0

∫ u' ( x )

Q

Q

Q

E [u( x ),λ ] = ∫ u( x ) dx + ∫ g ( x ) dx − ∫ 2u( x )g ( x )dx + λ
2

1

dx

(.)

0

Q

0

2

2

0

2

0

∫ u' ( x )

2

dx

0

Devemos salientar que [λ]=L2, ou seja, λ possui dimensão de comprimento ao quadrado.

(.)

Através da Equação (.), sabemos como calcular o funcional de energia, mas
não conhecemos o valor da função aproximação u(x). De acordo com o Método de
Ritz de resolução de problemas variacionais [Sagan(1961) e Weinstock(1974)], u(x)
pode ser escrita como uma aproximação da função de entrada g(x). Essa interpolação
pode ser feita utilizando séries, onde u(x) é dada em função dos coeficientes de
expansão de uma dada série, cn, que são obtidos através da base ϕn, Equação (.). O
número de pontos utilizados na interpolação (N), deve ser escolhido de tal modo que
seja possível uma boa representação da função de acordo com o valor da suavização.

N

u( x ) = ∑ cn ϕ n ( x )

(.)

n=0

Entretanto, a escolha da base pode ser crítica, gerando problemas de difícil
solução ou até mesmo insolúveis. Assim, optamos pela seleção de uma base simples
que possuísse características bem conhecidas na literatura, decidindo pela base
exponencial de Fourier [Brigham(1974) e Bolton(1995)], Eq. (.).

ϕ n ( x ) = e( 2 πjnx )

(.)

Conhecida a base, utilizamos o procedimento descrito detalhadamente no
Apêndice A, para obtenção dos valores dos coeficientes cn da expansão da função
aproximação. Eles são dados pela Transformada de Fourier da função de entrada
g(x), g~(n ) , dividido pelo termo relacionado à suavização, como mostra a Equação
(.).

cn =

g~ ( n )
( 1 + 4 λ2 π 2 n 2 )

(.)

Assim, os coeficientes calculados resolvem o problema da obtenção da
função interpolação u(x). Nesta equação dos coeficientes, se separarmos a
Transformada de Fourier da Equação (.), temos uma função, Eq. (.), que atua como

um filtro passa-baixa no domínio da freqüência da Transformada de Fourier da
função g(x). Em [Nielsen(1997)], também podemos ver alguns exemplos da
utilização de filtros com problemas de Regularização.

Filtro1D =

1
( 1 + 4λ2 π 2 n 2 )

(.)

Nas Figuras .1(a), (b), (c) e (d), temos uma amostra dessas funções para
λ=0.5, 1, 2 e 3 em um vetor com 128 elementos (N=128).

(a)

(d)

(b)

(d)

Figura .1: Apresentação dos filtros unidimensionais gerados a partir da resolução do problema de
Marr-Hildreth pelo método de Ritz. Com valores de λ=0.5, 1, 2 e 3.

Portanto, a partir dos coeficientes podemos calcular o valor da função
aproximação u(x) (reconstrução) e conseqüentemente do funcional de energia. Como
exemplo, apresentamos alguns resultados de reconstruções unidimensionais. A
função de entrada original, g(x), é apresentada na Figura .2. A partir dela obtemos
reconstruções para λ=0.5, 1, 2 e 3, respectivamente , nas Figuras .3(a), (b), (c) e (d),
em vermelho temos as reconstruções e em azul a função original.

Figura .2: Função de entrada original g(x).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .3: Aplicação do método Ritz unidimensional. Reconstruções em vermelho, e função original
em azul, para λ=0.5, 1, 2 e 3 em (a), (b), (c) e (d) respectivamente.

Uma outra alternativa para a utilização do método unidimensional é trabalhar
com o contorno de uma imagem no formato complexo (z=x+yi). Nesse caso, temos
apenas um vetor (z), formado por uma parte real (a coordenada x do contorno da
imagem) e uma parte imaginária (a coordenada y do contorno), como apresentado na
Figura .4. Esse contorno foi extraído de uma figura que é uma imagem fractal (em
alta escala) denominada floco de nove (snowflake ou triadic) gerada e cedida pela
aluna de doutorado do IFSC Regina C. Coelho.

Figura .4: Contorno Original.

Para esse contorno, temos filtros unidimensionais equivalentes aos mostrados
na Figura .1. Nas Figuras .5(a), (b), (c) e (d), apresentamos as reconstruções (em
vermelho) encontradas para λ=1, 3, 4 e 6, respectivamente, juntamente com o
contorno original (azul).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .5: Aplicação do método de Ritz para contornos. Reconstruções em vermelho, e função
original em azul, para λ=1, 3, 4 e 6 em (a), (b), (c) e (d) respectivamente.

Nos resultados obtidos pelo método de Ritz em uma função unidimensional e
em contornos, notamos um aumento uniforme da suavização com o aumento de λ,
gerando versões mais suaves que a original.
Vimos até o momento a definição do funcional de energia através de dois
termos, o de semelhança com a função original, e o de suavização. Entretanto,
podemos construí-lo adicionando um terceiro termo no funcional de energia, dado
pela segunda derivada da função inicial, como mostra a Equação (.).

Q

2

Q

E [u( x ), λ ] = ∫ [u( x ) − g ( x )] dx + λ
0

2

2

Q

∫ [ u'( x) ] dx + α ∫ u''( x)
0

2

dx

(.)

0

Onde o coeficiente α multiplicando a segunda derivada é o parâmetro
responsável pela rigidez do contorno. Desse modo, supondo a mesma resolução para

a energia através do método de Ritz, Apêndice A, obtemos como resultado para os
coeficientes cn da função interpolação, os valores dados por (.).
g~ ( n )
cn =
(1 + 4λ2 π2 n2 + 16απ 4n4 )

(.)

Nas Figuras .6(a), (b), (c) e (d), temos uma amostra do filtro obtido com 3
termos no funcional de energia para λ=0.5 e α=0.1, 0.5, 1.5 e 4; em um vetor de 128
elementos (N=128).

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura .6: Apresentação dos filtros unidimensionais gerados a partir da resolução do problema
variacional unidimensional pelo método de Ritz com três termos no funcional de energia. Com valores
de λ=0.5 e α=0.1, 0.5, 1.5 e 4 em (a), (b), (c) e (d) respectivamente

Os resultados das

reconstruções

u(x) apresentadas pelo filtro de

Regularização com 3 termos, Equação (.), podem ser vistos na Figura .7. As curvas
em azul são as originais e as vermelhas as reconstruções utilizando λ=0.5 e α=0.1,
0.5, 1.5 e 4.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .7: Aplicação do método de Ritz para contornos. Reconstruções em vermelho, e função
original em azul, para λ=0.5 e α= 0.1, 0.5, 1.5 e 4 em (a), (b), (c) e (d) respectivamente.

E nas Figuras .8(a), (b), (c) e (d) apresentamos os resultados da aplicação do
método de Ritz para contornos com 3 termos no funcional. Em azul temos a figura
original e em vermelho as reconstruções para λ=0.5 e α=100, 1000, 2000 e 3000,
respectivamente.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura .8: Aplicação do método de Ritz para contornos. Reconstruções em vermelho, e função
original em azul, para λ=0.5 e α=100, 1000, 2000 e 3000 em (a), (b), (c) e (d) respectivamente.

A partir dos resultados obtidos, notamos que o aumento de α também
provoca o efeito de suavização em cantos do contorno (os picos da curva), mantendo
a região constante praticamente igual a original (os lados da curva). Entretanto,
devemos notar que a inclusão de mais um termo (elevado a quarta potência) no filtro
de Regularização não poderia mesmo implicar em grandes modificações nos
resultados das reconstruções.

.2 Regularização Bidimensional
Suponha a função de entrada bidimensional dada por g(x,y), e a sua aproximação por
u(x,y), onde x e y variam de 0 a Q e 0 a P, respectivamente. A expressão da energia

do funcional com 2 termos pode ser vista na Equação (.) e com 3 termos na Equação
(.).

PQ

PQ

2

[

2

]

E [ u( x , y ), λ ] = ∫ ∫ [u( x , y ) − g ( x , y )] dxdy + λ2 ∫ ∫ u'( x , y ) dxdy
0 0

PQ

E [u( x , y ), λ ] =

(.)

0 0

PQ

2

[

∫ ∫ [u( x , y ) − d ( x, y)] dxdy + λ2 ∫ ∫ u'( x , y ) dxdy
0 0

]

0 0
PQ

2

+ α ∫ ∫ u'' ( x , y ) dxdy

(.)

0 0

Assim, de modo análogo ao caso unidimensional, resolvemos o funcional
minimizando a sua energia através do método de Ritz. Os coeficientes cn da expansão
da função aproximação para 2 e 3 termos no funcional são dadas, respectivamente,
pelas Equações (.) e (.).
g~ ( n ,m )
(1 + 4λ2 π 2 ( n2 + m2 ))

(.)

g~ ( n ,m )
(1 + 4λ2 π 2 ( n2 + m2 ) + 16απ 4 ( n4 + m4 ))

(.)

cn ,m =

cn ,m =

Portanto, para obtermos a função aproximação u(x) a partir dos coeficientes,
calculamos a Transformada de Fourier dos dados de entrada e dividimos cada
coeficiente pelo seu respectivo denominador, dado em função de n ou de m, para
diversos valores de λ e α. Se separamos a Transformada de Fourier das Equações (.)
e (.), teremos filtros bidimensionais análogos aos apresentados nas Figuras .1 e .6, só
que bidimensionais.
As reconstruções obtidas pelo funcional bidimensional com 2 termos no
funcional de energia podem ser vistas nas Figuras .9(a), (b), (c) e (d) para λ=3, 5, 8, e

10, respectivamente. Enquanto nas Figuras .10(a), (b), (c) e (d), temos a
Regularização com 3 termos no funcional para λ=3 e α=100, 500, 1000 e 2000.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .9: Aplicação do método de Ritz em imagens utilizando o funcional de energia com 2 termos.
Reconstruções para λ=3, 5, 8 e 10 em (a), (b), (c) e (d) respectivamente.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .10: Aplicação do método de Ritz em imagens com 3 termos no funcional. Reconstruções para
λ=3 e α=100, 500, 1000 e 2000. Em (a), (b), (c) e (d) respectivamente.

.3 Regularização Discreta de Lee e Pavlidis

Além de ser utilizado na resolução de problemas mal-especificados, o método de
Regularização também pode ser descrito como um método de detecção de
descontinuidades de uma função de entrada g(x). Esse tipo de análise pode ser vista
em [Lee(1988)], e foi desenvolvida por Lee e Pavlidis através da implementação de
um método discreto de detecção de descontinuidades de uma função.
A descrição do método inicia-se com a discretização dos dados de entrada.
Suponha {xi, fi} com i = 0, 1, 2, ... n, o conjunto dos pontos de entrada tal que xi <
xi+1. Definiremos Regularização Discreta como a seleção das n+1 quantidades de zi

que minimizam a energia dada na Equação (.), onde o primeiro termo corresponde a
aproximação discreta da segunda derivada e o segundo termo a diferença quadrática
entre a função original e a reconstrução. Nesse caso, fi é a função de entrada e zi a
função aproximação.

2

n
 zi +1 − zi zi − zi −1 
E zi = ∑ ξi 
−
 + β∑ ( zi − f i )
 xi +1 − xi xi − xi −1 
i =0
i =0

[ ]

n

2

(.)

Entretanto, como podemos ter casos em que os índices situam-se fora do
intervalo i=0 a n, determinamos as seguintes condições de contorno:

i ≤ 0
ξi = 0 
i ≥ n

assumindo ξi = 1 para todos os outros valores de i. Supondo que os dados sejam
igualmente espaçados de u, a Equação (.) pode ser simplificada por (.).

E=

1
u2

n

n

∑ ξ i ( z i +1 − 2 z i + z i − 1 ) + β ∑ ( z i − f i )
2

i =0

2

(.)

i =0

Note que a diferença principal entre as Equações (.) e (.) é que a segunda
derivada foi trocada por uma aproximação discreta escalada. Seguindo os padrões
normais de resolução, a minimização da energia dada na Equação (.) é obtida
derivando a função com respeito à zk e igualando a derivada a zero, conforme Eq. (.).
∂E
=0
∂z k

(.)

Realizando as derivadas obtemos um sistema de equações lineares com n+1
equações e n+1 incógnitas. Supondo que os pontos estejam igualmente espaçados e
que a condição dada em (.) seja satisfeita, o sistema de equações a ser resolvido é
dado pela Equação (.).

z − 2 = z −1 = z n +1 = z n + 2 = 0

(.)

ξ k −1zk − 2 − 2( ξ k −1 + ξ k )zk −1 + ( ξ k −1 + 4ξ k + ξ k +1 + βu 2 )zk −
− 2( ξ k + ξ k +1 )zk +1 + ξ k +1zk + 2 = βu2 f k

(.)

Sabendo que k=0, 1, 2,... n e conhecendo os valores de ξk, o sistema de
equações lineares é do seguinte tipo:
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A ⋅ Z = βu 2 ⋅ F

(.)

onde A, Z e F, dadas em (.), são as matrizes do sistema. Podemos notar que a matriz
A do sistema linear possui a diagonal principal e mais quatro diagonais secundárias.
A solução numérica desse sistema pode ser facilmente obtida se a matriz A for
diagonal dominante. E ela será diagonal dominante se o elemento da diagonal for
maior que a soma dos elementos das diagonais secundárias, fato que é imposto no
desenvolvimento mostrado abaixo.

ξ k +1 − 2ξ k − 2 ξ k +1 − 2ξ k − 2ξ k −1 + ξ k −1 < ξ k −1 + 4ξ k + ξ k +1 + βu 2
− ξ k +1 − 4ξ k − ξ k −1 < ξ k −1 + 4ξ k + ξ k +1 + βu 2
βu 2 > 2( ξ k −1 + ξ k +1 )
βu 2 > 4

Desse modo, se βu2 > 4, teremos diagonal dominância na matriz. Portanto,
obedecendo a condição de diagonal dominância, podemos resolver o sistema de

equações através da técnica de Eliminação de Gauss [Smith(1978)] e determinar a
reconstrução da função original. A inserção de descontinuidades na reconstrução da
função será detalhada no item .2.

.3.1 Tamanho do Erro

Um grande problema do método de Regularização é determinar quão satisfatória
encontra-se a aproximação obtida da função original. Desse modo, utilizamos a
expressão dada em (.) para calcularmos o erro obtido entre a função reconstruída pela
Regularização Discreta e a função original em cada ponto i da função. Sendo que ∆x
denota a distância média entre os pontos amostrados, e nesse caso, ∆x = u = 1.

2

 z −z
z − z i −1 
2
ei = ∆x  i +1 i − i
 + ( zi − f i )
 x i + 1 − x i x i − xi − 1 

(.)

.3.2 Localização das Descontinuidades

Durante a reconstrução de uma função, as descontinuidades ou cantos são os
primeiros pontos a sofrerem suavização ou modificação. Desse modo, podemos
localizá-los como pontos onde as reconstruções implicam em grande valor para o
erro ei,. Colocando ξi = 0 no ponto (ou pares de ponto) onde o erro é grande,
resolvemos o problema de Regularização Discreta novamente, gerando outra
aproximação da função com um erro menor. A atribuição de ξi = 0 fornece condições
para a função ser descontínua.
Nas Figuras .11(a),(b),(c) e (d) temos reconstruções (curva azul) da função
original (curva vermelha) para diferentes números de repetição da Regularização
Discreta. Os pontos marcados na figura são os pontos de descontinuidades
detectados. Em (a) temos 2 iterações, em (b) 4, (c) 6 e (d) 14 iterações.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .11: Aplicação da Regularização Discreta de Lee e Pavlidis, após 2, 4, 6 e 14 iterações,
respectivamente em (a), (b), (c) e (d), com as reconstruções em azul e a curva original em vermelho.

Notamos nos resultados obtidos que ao detectarmos a descontinuidades, a
função se torna descontinua e não gera suavizações nos cantos.
Para esse caso, também utilizamos contornos complexos na aplicação do
algoritmo. Nas Figuras .12 (a),(b),(c) e (d) temos reconstruções (curva vermelha) do
contorno original (curva azul) para diferentes números de iterações da Regularização
Discreta. Os pontos marcados na figura são os pontos de descontinuidades
detectados. Em (a) temos 3 iterações, em (b) 6, (c) 8 e (d) 13 iterações.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .12: Aplicação da Regularização discreta de Lee e Pavlidis para contornos, após 3, 6, 8 e 13
iterações, respectivamente em (a), (b), (c) e (d), com as reconstruções em vermelho e as figuras
originais em azul.

Capítulo 4 - Métodos de Segmentação não Lineares

Dentre os métodos de segmentação utilizados no tratamento de imagens, os métodos
variacionais [Sagan(1961) e Weinstock(1974)], especialmente os não lineares, vêm
adquirindo um destaque especial na análise de imagens complexas devido aos bons
resultados obtidos. Entretanto, eles não podem ser considerados tão populares quanto
os métodos mais tradicionais, pois a teoria envolvida nessa técnica necessita de
conhecimentos matemáticos mais específicos.
A formulação variacional trata o problema de segmentação através da
minimização do funcional de energia de uma dada função aproximação u(x), fazendo
com que a segmentação se limite a um problema de suavização e detecção de bordas.
A equação mais geral da sua energia de segmentação envolve seis termos. No
entanto, de modo à reduzir redundâncias, manteve-se apenas três termos sem perda
de generalidade, e, neste caso, temos o funcional de energia de Mumford e Shah
[Morel(1995)]. Na época em que ele foi proposto, pensava-se em apenas mais uma
variância do funcional principal, mas com o andamento das pesquisas ele se revelou
um modelo geral de segmentação, verificando-se que todos os outros eram derivados
da sua formulação, ou então eram algoritmos que tentavam minimizá-lo.
Desse modo, dada uma imagem g(x,y), procuramos simultaneamente por uma
imagem segmentada por partes, u(x,y), com um conjunto K de descontinuidades
abruptas (as bordas de g(x,y)). Assim, a segmentação é obtida minimizando o
funcional dado na Equação (.1),

{

2

2

}

E [u, K ] = ∫ ∫ [u( x , y ) − g ( x , y )] + ∇u( x , y ) dx dy + compr ( K )

(.1)

onde o primeiro termo mede a aproximação da imagem original com a reconstrução,
o segundo impõe a suavidade na função fora das bordas e o terceiro estabelece que o
comprimento (K) das descontinuidades seja mínimo (e tão suave quanto possível).

Além disso, o modelo é mínimo no sentido que removendo-se um dos três termos
acima teremos uma solução trivial.
Assim, a formulação variacional consiste numa espécie de sumário de todas
as características desejadas relacionados a um conjunto de bordas K em um simples
funcional real. Para esse conjunto de bordas ou segmentação K é associado um valor
E(K) que mede a qualidade da segmentação. Uma convenção clássica é definir E de
tal modo que E(K) é melhor quanto menor for o seu valor.
De acordo com a definição do funcional de energia, que veremos na Equação
(.5), notamos que a suavização ocorre predominantemente nos locais onde não
existem bordas, o que caracteriza um borramento localizado na imagem, ao contrário
da Gaussiana que atua globalmente na imagem. Esse comportamento destaca-se
como uma de suas características mais importantes, a preservação da localização das
bordas. Em [Romeny(1994)], Koenderinck descreveu uma certa semelhança entre
esse resultado, e o trabalho do artista Giovanni Antônio Canal, mais conhecido como
Canaletto. Em suas obras podemos verificar que existe uma certa suavidade nas
regiões homogêneas, enquanto as bordas estão sempre muito bem definidas na
imagem.
Além disso, podemos destacar outras vantagens em consequência da
formulação variacional, dentre elas temos: menor complexidade dos algoritmos
iterativos e a qualificação da segmentação de acordo com o valor da energia E(K).
Além disso, os métodos variacionais permitem a análise multi-escala de uma imagem
g(x,y) através de imagens gλ(x,y) que se caracterizam como versões menos detalhadas
e resumidas da original, conforme aumentamos o valor de λ. Esses métodos multiescala podem ser divididos em filtros multi-escala lineares (Laplaciano da Gaussiana
e Regularização) e não-lineares (Graduated Non Convexity).

.1 Graduated Non Convexity- Não Convexidade Graduada
Existem atualmente muitos algoritmos especializados no problema de minimização
do funcional de energia baseados no algoritmo descrito por Mumford e Shah
[Morel(1995)]. Dentre eles o de maior destaque é o Graduated Non Convexity

(GNC), implementado e discutido por Blake e Zisserman [Blake(1987)], cujo
objetivo é encontrar um mínimo global para a energia utilizando aproximações
convexas da função inicial.

Figura .1: Exemplo das iterações do algoritmo GNC [Blake(1987)].

No algoritmo GNC as funções aproximação são denominadas funções custo,
que devem ser convexas para garantirem a existência de apenas um mínimo global.
Um exemplo pode ser visto na Figura .1. A função original F é inicialmente
aproximada por uma nova função custo (F*) convexa cujo mínimo local também
deve ser global. O resultado dessa primeira minimização é utilizado como condição
inicial para a minimização da nova função custo (F(p)). E assim sucessivamente com
p variando de 1 a 0, com F(0)=F (função original) e F*=F(1). Desse modo, sabendo
que p ∈ {1, 0.5, 0.25,...}, podemos organizar o algoritmo GNC em alguns passos
principais que são:
1) Construção de uma aproximação convexa F*=F(p) com p=1;
2) Minimização da função aproximação;
3) Reinicialização do algoritmo utilizando o resultado da minimização como
condição inicial para a minimização da próxima função aproximação F(p-1).
Conhecendo a idéia do funcionamento do algoritmo GNC, notamos que
existem pelo menos duas variáveis ainda indefinidas no problema: o funcional de

energia e as funções aproximação. Iniciaremos com a representação do funcional de
energia, como já comentado na seção anterior.
A energia a ser minimizada pode ser dada pela soma de três componentes, as
quais denotaremos por D, S e P. Na primeira das componentes, D, temos uma medida
de fidelidade entre o valor estimado para a função aproximação u(x) e a função de
entrada d(x), como mostra a Equação (.2), supondo que as funções sejam definidas no
intervalo de 0 a Q.

Q

2

D = ∫ (u( x ) − d ( x )) dx

(.2)

0

O segundo termo, S, pode ser entendido simplesmente como a energia elástica
da string (corda), Equação (.3), onde a constante λ2 mede a elasticidade ou a
capacidade que a função tem de se deformar (atua como um parâmetro de
suavização).
Q

S = λ ∫ u' ( x )2 dx
2

(.3)

0

Finalmente, o terceiro componente, P fornece a soma das penalidades para
cada descontinuidade, através da soma de seus comprimentos , Equação (.4), onde α
representa o peso referente a cada uma das quebras, e Z o número total de
descontinuidades.

P = αZ

(.4)

Portanto, a energia de uma função aproximação u(x) pode ser expressa pelo
funcional de energia dado na Equação (.5).

Q

2

Q

E[ u( x )] = ∫ [ u( x ) − g( x )] dx + λ
0

2

2

∫ [u' ( x )] dx + αZ
0

(.5)

De acordo com as equações mostradas anteriormente, podemos analisar
separadamente a influência de cada termo no funcional de energia. Considerando
apenas D e S, teremos λ como variável única que determina a dominância de cada
um dos componentes. Para valores pequenos de λ o termo predominante será o da
fidelidade (D), e para valores grandes será o termo da deformação (S). Quanto maior
λ, mais borrada e diferente do dado de entrada será a imagem resultante. Ao
adicionarmos a terceira componente, teremos agora dependência de duas variáveis, λ
e α, e dominância dos termos S e P de acordo com seus valores.
Um outro elemento desconhecido no algoritmo GNC é a função aproximação.
As modelagens das aproximações convexas são feitas através de funções suaves e
contínuas por partes, onde descontinuidades são colocadas quando a condição de
continuidade não é satisfeita. A essa função aproximação unidimensional dá-se o
nome de Weak String (Corda Fraca), cujo comportamento será melhor detalhado na
seção .1.3 .
Desse modo, deixamos bem claro que o algoritmo denominado Graduated
Non Convexity limita-se a minimização das funções custo. Entretanto, a construção
dessa aproximação obedecendo regras de convexidade são conseguidas através dos
métodos Weak String (unidimensional) e Weak Membrane (Membrana Fraca)
(bidimensional). Antes de tratarmos da construção das funções aproximações, iremos
voltar ao problema do funcional de energia, sua discretização e minimização.

.1.1 Discretização do Funcional de Energia

Suponha que a função de entrada u(x) seja uma função discreta definida no intervalo
[0, N]. Através da utilização do método de diferenças finitas a equação de energia
pode ser discretizada de acordo com a Equação (.6).
N

N

N

i =0

i =0

E u( x ),li = ∑ (u( xi ) − d ( xi )) + λ2 ∑ (u( xi ) − u( xi −1 ))(1 − li ) + α ∑ li

[

]

i =0

2

(.6)

onde li é o chamado processo de linha, desenvolvido inicialmente por Geman &
Geman [Geman(1984)], e definido de modo que seja uma variável Booleana que
indica descontinuidade em um ponto, ou seja:

li = 1 descontinuidade em [i - 1,i]

 li = 0 continuidade em [i - 1,i]

Quando li=1 não temos contribuição do termo de suavização da energia (S)
pois ele se tornará igual a 0, predominando apenas o termo de quebras (P). Por outro
lado, com li=0, não teremos influência na energia do termo de quebras gerando
regiões mais suaves e contínuas. Logo, verificamos que não temos suavização da
função nos pontos de quebras. Isso resulta em uma das principais características do
método GNC, a uniformidade espaço-escala, que consiste na localização correta das
descontinuidades mesmo durante a variação da escala (λ). Esse comportamento
ocasiona a sua principal diferença com filtros Gaussianos lineares que geram erros de
localização nas descontinuidades.
Através da Equação (.6), notamos que a minimização da energia é dada como
função de duas variáveis, ui e li, que somadas ao processo de linha dificultam muito o
tratamento computacional do problema. Desse modo, iremos eliminar esse processo
do funcional de energia do sistema, ficando com a minimização da energia apenas em
função de ui; sendo recuperado posteriormente ao processo de minimização.
A substituição do processo de linha será feita por uma função g(ui),
denominada função de interação com a vizinhança; que pode ser entendida como a
minimização de uma função hα,λ(u,l) em relação a li. Nas Equações (.7) a (.11),
podemos acompanhar o desenvolvimento descrito para a minimização do funcional
de energia com a eliminação do processo de linha.

N


min E = min  D + ∑ hα ,l ( u i − ui −1 ,li )
{ui ,li }
{ui ,li }i
i =1


hα ,λ ( u i − ui −1 ,li ) = λ2 ( u i − ui −1 )( 1 − li ) + αli

(.7)

(.8)

N

min E = min  D + min ∑ hα ,l ( ui − ui −1 ,li
{uii } 
{li } i =1
{ui ,li }i


)


g α ,λ ( u i − u i −1 ,li ) = min {hα ,λ ( u i − u i −1 ,li )}
li ∈{0 ,1}

(.9)

(.10)

N

min E = D + ∑ g ( ui − u i −1 )
ui

(.11)

i =1

onde hα,λ representa a minimização da função com relação apenas ao processo de
linha(li); e gα,λ a minimização com relação à ui, resultando no funcional de energia
discreto a ser minimizado, Equação (.11).

.1.2 Algoritmo de Minimização

A minimização do funcional de energia discreto pode ser feita através de vários
algoritmos de minimização. Seguindo os passos de Blake e Zisserman [Blake(1987)],
realizamos a implementação do método Gradiente que utiliza o tamanho do passo
otimizado, também conhecido com Sucessive Over Relaxation (SOR) [Smith(1978)].
Desse modo, a minimização de E(p) na n-ésima iteração é dada pela Equação (.12), o
que resulta na função reconstrução ul(p) minimizada.

ul( n +1 ) = uln − w

1 ∂E ( p )
Tl ∂ul

(.12)

onde w define a velocidade de convergência e Tl é o limite inferior da segunda
derivada do funcional.
Logo, sabendo que o funcional da energia é dado pela Equação (.11), para
cada valor de p variando de 1, 0.5, 0.25,... temos os valores da função minimizada
u(x) dados pela Equação (.13).

( n +1)
i

u

{

w 2( uin − di ) + gα( p,λ)' ( uin − ui(−n1+1) ) + gα( p,λ)' ( uin − uin+1 )

n
i

=u −

}

( 2 + 4λ )
2

(.13)

Para evitarmos o cálculo de u(x) em pontos não definidos, devemos
inicialmente apresentar as condições de contorno do problema. Utilizando i=1 e i=N
em (.13), obtemos as Equações (.14) e (.15) como suas respectivas condições de
contorno.

( n +1)
1

u

u

( n +1)
N

n
1

=u −

n
N

=u −

{

}

w 2(u1n − d1 ) + gα( p,λ)' (u1n − u2n )

(.14)

( 2 + 2λ )
2

{

w 2( u Nn − d N ) + gα( p,λ)' ( u Nn − u N( n−+11) )

}

( 2 + 2λ )
2

(.15)

.1.3 Weak String

Na Equação (.16) temos o funcional de energia, e apesar de já conhecermos o valor
da função reconstrução minimizada ul, não podemos calcular o valor do funcional
pois não sabemos ainda como construir a função convexa g(p) para representá-lo.

N

E

( p)

N

= ∑ [ui − di ] + ∑ g ( p ) (ui − ui −1 )
i =1

2

(.16)

i =1

Essas funções aproximação seguem regras rígidas de convexidade e são
obtidas através do balanceamento das segundas derivadas positivas do termo D com
as segundas derivadas negativas do termo restante da Equação (.16). Na realidade,
durante esse processo, estamos testando o Hessiano de E: se o seu valor for positivo a
função E(u) é convexa. Portanto, através da imposição do Hessiano ser positivo
definimos o valor de g α( p,λ) , função interação com a vizinhança, dada em (.17) para
um dado valor de t=ui-ui-1.

λ2 t 2

 ( t − r)2 

( p)
∗

g α ,λ ( t ) =  α − c 
2



 α

 2 1
r 2 = α ∗ + 2 
c λ 

q=

se t < q
se q ≤ t < r

(.17)

se t ≥ r

α
λ2 r

c=

c∗
p

No caso mais simples, a função g α( p,λ) pode ser ilustrada pela curva
apresentada na Figura .2, e possui apenas os termos em λ2t2 e α.

Figura .2: Ilustração da função de interação com a vizinhança,

gα( p,λ) , no seu caso mais simples

[Blake(1987)].

Logo, no início do algoritmo teremos p=1, c=c* e g(1). Conforme p diminui de
1 a 0, a função custo irá variar de F(1) até F(0), ou seja, partiremos da primeira
aproximação convexa (F(1)) e chegaremos na reconstrução mais próxima da original
(F(0)), o parâmetro α será definido a seguir.
Apesar de já conhecermos a função interação com a vizinhança, podemos
notar que o valor utilizado na Equação (.13) de minimização da energia, é a derivada
de gα( p,λ) com relação a t que pode ser vista na Equação (.18).

 2λ2 ( t )

g (α ,pλ )' ( t ) = − c( t − r )sign( t )

0


se t < q
se q ≤ t < r
se t ≥ r

(.18)

Após o resultado da minimização, o processo de linha pode ser recuperado
atribuindo-se as seguintes condições para os valores da função resultante, os quais
irão gerar os contornos da imagem.

1
li = 
0

se ui − u i −1 > r
se u i − u i −1 < q

Além disso, temos que definir a variável que determina o limiar de detecção
das bordas (ho), que determina o mínimo valor para a detecção de uma borda, por
definição ele é dado por:

ho =

2α
λ

⇒

α=

ho λ
2

onde α é a mesma variável apresentada na Equação (.17).
Desse modo, restringiremos o nosso algoritmo GNC para apenas dois
parâmetros de entrada, λ e ho; que determinam, respectivamente, a suavização e o
limite de detecção de bordas da função, além disso resulta na definição de α em
termos dos parâmetros fornecidos pelo algoritmo.
.1.4 Weak Membrane

Todo o desenvolvimento realizado até agora em Weak String é válido somente para
casos de funções unidimensionais. Entretanto, a construção de funções aproximações
bidimensionais, denominada Weak Membrane, é feita de forma análogo ao caso
unidimensional. A energia do funcional para o caso bidimensional é definida pela
Equação (.19).

PQ

2

E [u( x , y ),λ ] = ∫ ∫ [u( x , y ) − d ( x , y )] dxdy + λ

2

PQ

PQ

2

∫ ∫ [∇u( x , y )] dxdy + α ∫ ∫ dl

0 0

0 0

(.19)

0 0

Os três termos no funcional são generalizações do caso unidimensional para o
bidimensional: o termo da fidelidade, o da suavização, e o termo que mede as
descontinuidades em um plano. Além disso, os parâmetros λ e α também irão atuar
de modo análogo ao caso unidimensional. Logo, a sua energia na forma discreta pode
ser descrita por (.20).

N

M

E [u( i , j )] = ∑ ∑ [u( i , j ) − d ( i , j )] +
2

i =0 j =0

N

2

+λ

M

N

M

∑ ∑ [∇u( i , j )] [(1 − l ) + (1 − m )] + α ∑ ∑ l m
2

i ,j

i,j

i

i =0 j = 0

(.20)

j

i =0 j =0

E a sua minimização através da função interação com a vizinhança é dada em
(.21), cujo desenvolvimento pode ser visto em maiores detalhes no Apêndice B.
Onde devemos salientar que gα,λ é a mesma função utilizada no caso unidimensional.

N

(

)

M

(

min E = D + ∑ g α ,λ ui , j − ui −1, j + ∑ gα ,λ ui , j − ui , j +1
ui , j

i =1

j =1

)

(.21)

O algoritmo utilizado para a obtenção da minimização do funcional
bidimensional também é o Sucessive Over Relaxation (SOR) definido na Equação
(.12). Para l=2:nl-1 e c=2:nc-1, a Equação (.22) nos permitirá calcular os novos
valores da função resultante da minimização.
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n
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)

(

)

w 2 uln,c − d l ,c + gα( p,λ)' uln,c − ul(−n1+,c1 ) + gα( p,λ)' uln,c − ul(,nc−+11 ) +

( 2 + 8λ )
2

(

)

(

+ g α( p,λ)' uln,c − uln+1,c + g α( p,λ)' uln,c − uln,c +1

( 2 + 8λ )
2

)}

(.22)

Os casos especiais, como cantos e situações de contorno também podem ser
encontrados no Apêndice B. Nas figuras a seguir mostraremos os resultados obtidos
através da implementação do funcional de energia descrito pelo algoritmo GNC.
Iremos apresentar a variação do valor de ho (limiar para a detecção dos
contornos), e manteremos a suavização λ constante e igual a 2. Nas Figuras .4(a), (b),
(c) e (d) temos os resultados para a Figura .3 com ho= 5, 8, 14, e 20.

Figura .3: Imagem Original.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .4: Extração do contorno através do algoritmo Graduated Non Convexity juntamente com a
aproximação por Weak Membrane na Figura .3, para λ=2 e ho=5, 8, 14 e 20 em (a), (b), (c) e (d),
respectivamente.

Nas Figuras .6(a), (b), (c) e (d) também apresentamos o resultado da
aplicação do método GNC na imagem da Figura .5 para λ=2 e ho= 4, 5, 6 e 7.

Figura .5: Figura Original.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .6: Extração do contorno através do algoritmo Graduated Non Convexity juntamente com a
aproximação por Weak Membrane na Figura .5, para λ=2 e ho=4, 5, 6 e 7 em (a), (b), (c) e (d),
respectivamente.

As reconstruções obtidas pelo algoritmo para λ=2 podem ser vistas nas
Figuras .7(a) e (b).

(a)

(b)

Figura .7: Reconstruções obtida com λ=2 em (a) e (b).

Iremos agora analisar a variação dos resultados da extração do contornos de
acordo com o parâmetro de suavização (λ), para um valor fixo de ho. Nas Figuras
.8(a), (b), (c) e (d) temos, respectivamente, λ=2, 4, 6 e 8 e ho=18.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .8: Extração do contorno através do algoritmo Graduated Non Convexity juntamente com a
aproximação por Weak Membrane, para λ=2, 4, 6 e 8 e ho=18 em (a), (b), (c) e (d), respectivamente.

Nas Figuras .9(a), (b), (c) e (d) apresentamos as suas respectivas
reconstruções com λ=2, 4, 6 e 8.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .9: Reconstrução através do algoritmo Graduated Non Convexity juntamente com a
aproximação por Weak Membrane, para λ=2, 4, 6 e 8, respectivamente em (a), (b), (c) e (d).

Novamente para a Figura .3(a), apresentaremos resultados da extração dos
contornos. Entretanto, agora temos λ=4 e 6 e ho= 5, os resultados encontram-se na
Figura .10(a) e (b) respectivamente. Nas Figuras .11(a) e (b) apresentamos as suas
reconstruções.
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(a)

(b)

Figura .10: Extração do contorno através do algoritmo Graduated Non Convexity juntamente com a
aproximação por Weak Membrane, para λ= 4 e 6 e ho= 5, respectivamente em (a) e (b).

(a)

(b)

Figura .11: Reconstrução através do algoritmo Graduated Non Convexity juntamente com a
aproximação por Weak Membrane, para λ= 4 e 6 e ho= 5, respectivamente em (a) e (b).

Nos exemplos apresentados, podemos notar a boa qualidade dos resultados
apresentados pelas imagens reais através da implementação do algoritmo GNC, tanto
para pequena como grande complexidade. Entretanto, devemos notar que para essa
classe de imagens os resultados obtidos pelo GNC é muito semelhante aos métodos
lineares de detecção de bordas. A partir de agora apresentaremos algumas aplicações
em imagens de micrografias de cristais e minerais em solo que caracterizam-se por
apresentarem bons resultados de segmentação apenas para as técnicas não-lineares,
além disso faremos uma análise detalhada quanto as reconstruções.

Capítulo 5 - Validação do Algoritmo

Um dos problemas encontrados durante a implementação do algoritmo Graduated
Non Convexity foi a validação dos resultados obtidos. Existem, atualmente, muitos
métodos de se realizar a validação de um algoritmo. Optamos por determinar
algumas características a serem levadas em consideração durante a implementação e
a análise do programa computacional, através de fatores que auxiliassem na
determinação da exatidão do problema. Dentre as propriedades analisadas,
destacamos:
a) a compreensão e familiarização com o problema teórico a ser tratado e os
recursos computacionais envolvidos. Para esse caso, a solução encontrada foi deduzir
teoricamente as fórmulas matemáticas presentes no algoritmo de acordo com a
resolução de problemas variacionais. Esse procedimento foi desenvolvido passo a
passo para funções unidimensionais e bidimensionais, e pode ser visto
detalhadamente nos Capítulos 3 e 4.
b) a verificação modular do algoritmo, onde eram feitas análises
independentes das funções utilizadas no programa. Como exemplo temos o algoritmo
SOR, o qual foi implementado e testado separadamente e só depois foi incorporado
ao GNC.
c) avaliação dos resultados em função da sua qualidade visual, através da
comparação com imagens já conhecidas na literatura, e também da razão sinal-ruído
(SNR), analisando os resultados de acordo com o valor de SNR calculado, onde
quanto maior o seu valor melhor é a filtragem.
d) e finalizando, com uma modificação que pode vir a ser implementada no
futuro, temos a realização de um estudo mais detalhado através da aplicação de
teorias formais de avaliação de algoritmos.
Como podemos notar através das propriedades descritas, o nosso principal
objetivo neste Capítulo é buscar alternativas de legitimar o algoritmo GNC, através
de aplicações a uma variedade de imagens obtidas em colaboração com outros grupos
de pesquisa.

Iniciaremos com uma comparação qualitativa e quantitativa da filtragem
provocada pela Regularização e pela suavização Gaussiana. Ainda utilizando as
filtragens, mostraremos diagramas da curvatura de um contorno em função da
variação da suavização aplicada (variação da escala). A seguir, partiremos para a
apresentação dos resultados obtidos da filtragem com o algoritmo GNC para as
imagens de cristais de KBr e imagens de minerais no solo, realizando análises em
função das variações dos parâmetros λ e ho.

.1 Regularização e Filtragem Gaussiana
Notamos no Capítulo 3 que os resultados obtidos com o funcional de energia da
Regularização linear preservavam as bordas e descontinuidades no contorno. Esse
comportamento nos motivou a analisar a sua qualidade de suavização de
descontinuidades através da sua comparação com métodos clássicos de borramento.
Sendo assim, optamos pela filtragem Gaussiana como método de referência, devido a
sua generalidade e semelhança quanto a forma. A seguir, mostraremos alguns dos
resultados obtidos tanto para a filtragem por Regularização quanto pela Gaussiana.
A imagem original sobre a qual realizaremos o borramento é uma imagem
fractal (em alta escala) denominada oito segmentos quadrados, Figura .1, a qual foi
gerada e cedida pela aluna de doutorado do IFSC Regina C. Coelho.

Figura .1: Imagem original.

O grau de suavização da função Gaussiana (desvio padrão - σ) foi definido
em termos do parâmetro de suavização da Regularização (λ), utilizado como
parâmetro de entrada do algoritmo. Ao definirmos λ geramos um filtro
unidimensional para a Regularização, conforme já mencionado na Seção .1, que
possui a forma semelhante a da Gaussiana. Depois de gerado o filtro da
Regularização, obtemos o seu desvio padrão e utilizamos esse valor como desvio
padrão para a construção da Gaussiana. Na Figura .2 temos um exemplo do filtro da
Regularização (em azul) e o da Gaussiana (em vermelho), para λ=4 obtemos σ=5.
Devemos salientar que ambas as filtragens ocorrem no domínio da frequência, e
também que os parâmetros λ e σ funcionam inversamente, se λ aumentar o σ
diminui, e vice-versa.

Figura .2: Sobreposição dos filtros da Regularização (azul) e da Gaussiana (vermelho), com λ=4 e
σ=5, respectivamente.

Nas Figuras .3(a), (c) e (e) apresentamos os resultados das suavização para a
Regularização fazendo λ=2, 4 e 6, e em .3(b), (d) e (f) temos as respectivas filtragens
Gaussiana com σ=9, 5 e 3.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura .3: Resultados obtidos pela Regularização em (a), (c) e (e) para λ= 2, 4 e 6, respectivamente e
pela filtragem Gaussiana em (b), (d) e (f) com σ=9, 5 e 3.

Notamos através dos resultados que a filtragem pela Regularização preserva
mais as bordas do que a Gaussiana, confirmando os resultados obtidos no Capítulo 3.
Nas Figuras .4(a) e (b) apresentamos o resultado da diferença entre a imagem original
e as reconstruções geradas pelas duas filtragens, a Regularização e a Gaussiana,

respectivamente para λ=4 e σ=5. Neste caso, podemos verificar que o borramento na
filtragem Gaussiana, Figura .4(b) é mais intenso que o da Regularização na Figura
.4(a), o seu espalhamento em relação ao contorno é maior.

(a)

(b)

Figura .4: Resultado da diferença entre a imagem original e as filtragens por Regularização, e
Gaussiana, respectivamente em (a) e (b).

Além da diferença entre as imagens apresentamos também o resultado do erro
quadrático médio entre a imagem original e as reconstruções, Figura .5, para a
Regularização em (a) e para a Gaussiana em (b), com λ=4 e σ=5. Nestas imagens,
podemos verificar mais claramente a diferença entre os dois tipos de suavizações,
pois as figuras representam as regiões de maior erro quadrático médio. Notamos
também que a suavização Gaussiana possui maiores diferenças nos cantos da figura
do que a Regularização.

(a)

(b)

Figura .5: Resultado do erro quadrático médio entre a imagem original e as filtragens por
Regularização e Gaussiana, respectivamente em (a) e (b) .

Devemos apenas salientar que os dois padrões de comparação quantitativas
apresentadas não podem ser caracterizados como medidas absolutas de qualidade
para as imagens. O nosso objetivo com essas imagens é apenas mostrar o
espalhamento do borramento entre os dois tipos de suavização, Figura .4, e a
localização e magnitude do erro entre elas, Figura .5.
Além dos resultados apresentados até o momento, procuramos caracterizar os
métodos através da análise de imagens ruidosas. Desse modo, aplicamos na imagem
da Figura .2(a) ruídos Gaussianos com diferentes desvios padrões. As imagens com
ruídos simulados encontram-se nas Figuras .6 e .7, utilizando respectivamente σ=0.1
e 0.5.

Figura .6: Imagem com ruído σ=0.1.

Figura .7: Imagem com ruído σ=0.5.

Nas Figuras .8(a), (c), (e) e (g) temos o resultado da aplicação da
Regularização, e nos itens (b), (d), (f) e (h) a correspondente filtragem Gaussiana
para a Figura .6. Os valores de λ e σ utilizados na suavização são, respectivamente,
λ=0.5, 1, 2 e 4 e σ=36, 18, 9 e 5.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figura .8: Resultados obtidos pela filtragem por Regularização em (a), (c), (e) e (g) para λ= 0.5, 1, 2
e 4, respectivamente, e pela Gaussiana em (b), (d), (f) e (h) com σ=36, 18, 9 e 5.

A Figura .8 nos mostra as reconstruções obtidas para imagens com ruído, cujo
desvio padrão é 0.1. Podemos notar que para baixos valores de suavização, os ítens
(a), (b), (c) e (d), a filtragem Gaussiana apresenta uma melhor qualidade visual que a
Regularização. Entretanto, para altos valores de suavização, (e), (f), (g) e (h),
notamos que a Regularização preserva melhor a imagem causando um menor
borramento aliada a bons resultados de extração de ruídos, enquanto a filtragem
Gaussiana perde praticamente toda a informação do contorno da figura.
A partir dos resultados obtidos, procuramos maneiras de quantificar a
quantidade de informação perdida do sinal original quando realizamos a filtragem.
Um dos métodos mais utilizados para essa medida é a razão sinal-ruído médio (SNR)
para a imagem simulada [Gonzalez(1987)]. Essa relação mede a quantidade de sinal
original presente na imagem reconstruída, desse modo, quanto maior o valor de SNR

melhor será a filtragem, indicando que temos mais sinal do que ruído na
reconstrução.
A razão sinal-ruído pode ser obtida através da Equação (.1), onde f(x,y) é a
imagem original sem ruído com M colunas e N linhas, e f ( x , y) a sua reconstrução
após a filtragem.
M

N

∑ ∑ f ( x, y)
SNR =

2

x=0 y=0
M

N

∑ ∑[

f ( x, y ) − f ( x , y

x = 0 y =0

]

2

(.1)

Assim, os valores da relação sinal-ruído para as filtragens por Gaussianas e
por Regularização da Figura .8, podem ser verificados na Tabela V.1.
Tabela V.1: Resultados obtidos para a razão sinal-ruído para a imagem com ruído simulado de desvio
padrão σ=0.1 para diversos valores de λ e σ.
λ

σ

0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.9
1
2
3
4
5
6

90
60
45
36
26
20
18
9
6
5
4
3

SNR por
Gaussiana
6.615
9.610
13.745
19.910
32.835
39.525
41.290
21.530
12.610
10.625
8.955
6.870

SNR por
Regularização
7.190
10.160
13.715
17.530
24.610
28.795
30.045
22.920
15.530
12.060
10.010
8.420

Os valores encontrados para SNR entre as filtragens apresentaram
comportamentos semelhantes aos visuais. Para altos valores de λ, o valor da relação
sinal-ruído é maior para a Regularização, Tabela V.1, denotando que, neste caso, a
sua filtragem é mais eficiente que a Gaussiana. Essa dominância da Regularização
também acontence para pequenos valores de λ, disconcordando das observações
qualitativas. Para valores de λ entre 0.5 e 2, o resultado se inverte, confirmando o

resultado visual apresentado que também destaca a dominância da suavização
Gaussiana.
Nos resultados a seguir, Figura .9, temos as filtragens por Regularização e
Gaussiana para a imagem da Figura .7 com ruído Gaussiano de desvio σ=0.5.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figura .9: Resultados obtidos pela Regularização em (a), (c), (e) e (g) para λ= 0.5, 1, 2 e 4,
respectivamente. E pela filtragem Gaussiana em (b), (d), (f) e (h) com σ=36, 18, 9 e 5 para a imagem
da Figura .7.

Na Figura .9 podemos notar resultados análogos aos obtidos na Figura .8,
apresentamos a dominância da filtragem por Regularização com o aumento da
suavização. Entretanto, os ruídos não foram eliminados de forma tão efetiva quanto a
figura anterior, pois como aumentamos o ruído devemos aumentar a suavização. Na
Tabela V.2, apresentamos os resultados da relação sinal-ruído para a figura com
ruído simulado de σ=0.5.
Tabela V.2: Resultados obtidos para a razão sinal-ruído para a imagem com ruído simulado de desvio
padrão σ=0.5 para diversos valores de λ e σ.
λ

σ

0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.9
1
2
3
4
5
6

90
60
45
36
26
20
18
9
6
5
4
3

SNR por
Gaussiana
3.185
3.990
4.455
4.990
7.640
9.375
10.210
15.370
11.645
10.305
8.935
7.100

SNR por
Regularização
3.295
4.000
4.555
5.265
7.055
8.715
9.415
13.120
12.435
10.900
9.370
8.140

A variação dos valores de sinal-ruído para a imagem da Figura .7 é análoga a
apresentada na Tabela V.1, com destaque, novamente, para a dominância da
Regularização com altos valores de λ.

.2 Diagramas de Curvatura
A partir do cálculo da curvatura de contornos, com suavização Gaussiana, podemos
obter estruturas denominadas curvogramas [Cesar(1997) e Cesar(1996)b], que
caracterizam-se como representações dos pontos de curvatura ao longo da variação
das escalas, desvio padrão da Gaussiana.
No caso do algoritmo implementado nesta dissertação, utilizamos a filtragem
Gaussiana através da técnica proposta na Seção 2.6, onde detectávamos pontos de
alta curvatura em função da variação da escala. Além dessa filtragem também
podemos construir diagramas da curvatura para suavizações por Regularização e por
Graduate Non Convexity.
Para a Regularização, realizamos um procedimento análogo ao da Gaussiana,
onde a única diferença foi o filtro utilizado para a suavização da Transformada de
Fourier no cálculo da curvatura, e neste caso, empregamos o filtro da Regularização e
geramos diagramas da curvatura em função da suavização. Já a filtragem pelo GNC
foi realizada na função que expressava a curvatura do contorno original.
Desse modo, calculamos a curvatura dos contornos originais, Figuras .10 (a) e
(b), para diferentes escalas e geramos os seus respectivos diagramas para cada uma
das filtragens.

(a)

(b)

Figura .10: Contornos originais (saca-rolha e guarda-chuva).

Os diagramas de curvatura, para a Figura .10(a), através das filtragens
descritas encontram-se na Figura .11(a), (b) e (c). No item (a) temos a suavização por
Gaussiana com σ variando entre 1 e 20, em (b) mostramos a filtragem através da
Regularização fazendo λ entre 1 e 100, e finalmente em (c) o diagrama através da
suavização pelo GNC, com λ variando de 2 a 50. Em todos os casos procuramos
obter situações que ilustrassem características semelhantes.

(a)

(b)

(c)
Figura .11: Diagramas de curvtura para as filtragens Gaussiana, Regularização e Graduated Non
Convexity, respectivamente em (a), (b) e (c) para a Figura .10(a).

A partir dos resultados da suavização Gaussiana verificamos que conforme
aumentamos os valores da suavização, pontos vizinhos tendem a se fundir em apenas
um ponto, não preservando os pontos de curvatura nas suas posições reais. Já para a
Regularização esse efeito quase não foi verificado, e os pontos de curvatura mais
importantes se mantinham praticamente na mesma posição. A filtragem GNC quase
não apresenta esse comportamento. Podemos verificar que mesmo aumentando a
suavização, os pontos de curvatura não são perdidos, o que nos leva a acreditar que a
filtragem pouco suaviza os pontos de curvatura da função.
Nos resultados obtidos pela Gaussiana e Regularização não ultizamos
nenhum valor de limiar para a detecção da curvatura, pois para altas suavizações o
ponto de curvatura iria desaparecer e não consegueríamos verificar o efeito desejado.
Entretanto, no caso do GNC necessitamos de um limiar, pois as suas reconstruções,
mesmo para altos valores de λ, não eram tão suaves quanto para os outros métodos.
A seguir apresentamos os diagramas da curvatura para o contorno descrito na
Figura .10(b). Na filtragem Gaussiana, .12(a), variamos σ de 1 a 40, em (b) na
Regularização fizemos λ entre 1 e 100, e em (c), os valores dos parâmetros para o
GNC ficaram entre 2 e 50.
Os resultados encontrados foram análogos aos anteriores, onde a filtragem
Gaussiana também provocou a sobreposição de pontos de curvatura, enquanto a
Regularização preserva melhor os pontos de alta curvatura, isso pode ser verificado
também através de λ, a sua variação precisava ser grande para o ponto da curvatura
se deslocar. Além disso, os diagramas obtidos pelo GNC também apresentaram
características semelhantes.

(a)

(b)

(c)
Figura .12: Diagrams de curvatura para as filtragens Gaussiana, Regularização e Graduated Non
Convexity, respectivamente em (a), (b) e (c) para a Figura .10(b).

.3 Graduated Non Convexity
Os resultados apresentados a seguir caracterizam-se como aplicações do algoritmo
Graduated Non Convexity em imagens fornecidas através de colaborações com
outros grupos de pesquisa. Temos também a apresentação da filtragem de algumas

das imagens através do GNC. Além disso, discutiremos os resultados de detecção de
borda obtidos em imagens de cristais e minerais em solo.

.4.1 Filtragem GNC

Além das suavizações já desenvolvidades pela Gaussiana e pela Regularização linear,
podemos também apresentar a reconstrução de imagens ruidosas a partir do
algoritmo GNC.
A imagem ruidosa a ser utilizada é a da Figura .6, que apresenta ruído
Gaussiano de desvio σ=0.1. Os resultados são apresentados nas Figuras .13(a), (b),
(c) e (d) para λ=6, 8, 10 e 12, respectivamente.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .13: Resultados das reconstruções, geradas pela aplicação do algoritmo Graduated Non
Convexity, para λ= 6, 8, 10 e 12 e ho=60 respectivamente.

Podemos verificar que as reconstruções possuem grande qualidade visual,
eliminando grande porcentagem do ruído, caracterizando-se como resultados
melhores que a Regularização. Entretanto, não temos como realizar a sua
comparação com os outros filtros.

.5.2 Aplicações em Imagens de Cristais

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos a partir de micrografias (fotografias
feitas pelo microscópio eletrônico) de cristais de KBr fornecidas pelo Prof. Máximo
S. Li e sua aluna de doutorado Elisabete A. A. Rubo do Instituto de Física de São
Carlos.
Os cristais a serem segmentados pertencem à família dos halogenetos
alcalinos (KBr) dopados, e são crescidos através da evaporação resistiva do material
sobre um substrato [Oliveira(1994)]. Entretanto, à medida que se dá o crescimento
das camadas do cristal, temos uma modificação no tamanho de seus grãos, alterando
o grau de cristalinidade do material. Essas medidas de cristalinidade são feitas
através da difração de raios-X onde é necessário o conhecimento do tamanho dos
grãos do material. A cristalinidade é utilizada como um modo de caracterização do
material e um estudo do comportamento dos dopantes no cristal [Oliveira(1994)].
Desse modo, utilizamos as imagens do cristal como um laboratório de testes
para o método de segmentação GNC, pois a partir dos grãos devidamente
segmentados pode-se extrair características como os seus diâmetros e calcular o seu
tamanho médio e desvio padrão.
Na Figura .14 temos o exemplo de uma imagem obtida através do
microscópio eletrônico de varredura para esses cristais. Como essa imagem possui
regiões que não são interessantes para a segmentação (região de dados), iremos nos
restringir à porção da figura que possui apenas os cristais. Inicialmente, tratamos uma
imagem menor, Figura .15, com o objetivo de definir os parâmetros de entrada
corretamente, e só depois o utilizamos em toda a imagem.

Figura .14: Micrografia de cristal de KBr para uma ampliação de 10.000 vezes.

Figura .15: Parte da micrografia de cristal de KBr da Figura .14.

Com o objetivo de realizar comparações visuais qualitativas, mostraremos
também o resultado das segmentações para a Figura .15 com as técnicas do Gradiente
e do Laplaciano da Gaussiana. Notamos através dos resultados do GNC apresentados
no Capítulo 4, que as segmentação entre ele e o Gradiente são muito próximas.
Entretanto, em imagens com características diferentes esse comportamento se
modifica, nas Figuras .16(a), (b), (c) e (d) podemos verificar o Gradiente para a
imagem da Figura .15 com diferentes valores de limiar.
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Figura .16: Resultados da segmentação pelo método do Gradiente, para limiares iguais a T= 45, 50,
55, e 60 respectivamente em (a), (b), (c) e (d).

Na Figura .17 temos o seu melhor resultado para o Laplaciano da Gaussiana,
utilizando σ=40.

Figura .17: Resultado da segmentação pelo método do Laplaciano da Gaussiana.

Os resultados apresentados nas Figuras .18(a) e (c) são os contornos obtidos
pela aplicação do algoritmo GNC juntamente com Weak Membrane mantendo λ
constante e igual a 2 e ho=5 e 6. Nas Figuras .18(b) e (d) temos as suas respectivas
reconstruções.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .18: Resultados dos contornos, (a) e (c), e das reconstruções, (b) e (d), geradas pela aplicação
do algoritmo Graduated Non Convexity, para λ=2 e ho=5 e 6 respectivamente.

Os próximos resultados são obtidos a partir da variação do parâmetro da
suavização. Nas Figuras .19(a) e (c) temos a extração dos contornos com λ=4 e 6 e
ho=5, e nas Figuras .19(b) e (d) temos as suas respectivas reconstruções.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura .19: Resultados dos contornos, (a) e (c), e das reconstruções, (b) e (d), geradas pela aplicação
do algoritmo Graduated Non Convexity, para λ=4 e 6 e ho=5, respectivamente.

Na Figura .20 temos a segmentação em (a) e a reconstrução em (b) utilizando
λ=4 e ho=6.
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Figura .20: Resultados da segmentação (a) e da reconstrução (b), geradas pela aplicação do algoritmo
Graduated Non Convexity, para λ=4e ho=6, respectivamente.

Notamos que a variação de ho define a sensibilidade do algoritmo quanto a
detecção de bordas, e a de λ quanto a ruídos e também a detecção de bordas.
De acordo com os resultados apresentados, mostraremos os resultados das
segmentações e reconstruções para toda a Figura .14 utilizando λ=4, e ho=5 e 5.5 nas
Figuras .21 e .22(a) e (b), respectivamente.

(a)

(b)
Figura .21: Resultados do contorno (a) e da reconstrução (b) geradas pela aplicação do algoritmo
Graduated Non Convexity, para λ=4 e ho=5.

(a)

(b)
Figura .22: Resultados do contorno (a) e da reconstrução (b) geradas pela aplicação do algoritmo
Graduated Non Convexity, para λ=4 e ho=5.5.

A partir das imagens obtidas, podemos verificar melhores resultados
qualitativos para o algoritmo GNC do que para os métodos Gradiente e Laplaciano da
Gaussiana. A segmentação não-linear não detecta falsas bordas em pontos de
iluminação não uniforme da imagem, como era o caso do Laplaciano da Gaussiana.
Entretanto, os contornos dos grãos não chegam a formar estruturas fechadas, o que
também foi observado para o Gradiente.
Apesar dos bons resultados apresentados, o algoritmo também apresentou
alguns fatores desfavoráveis. O primeiro deles e talvez o mais importante era a
escolha dos parâmetros λ e ho, valores que definem a qualidade da segmentação.
Além disso, o alto tempo de execução do programa para as micrografias dificulta a
análise para um intervalo maior de parâmetros.
Outro exemplo de segmentação dos cristais pode ser encontrado no Apêndice
C.

.6.3 Imagens de Minerais em Solo
Além das imagens de micrografias de cristais, realizamos também a análise da
segmentação em micrografias de minerais em solo.
As imagens são fruto da parceria com os Profs. Dr. Peter Smart do
Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Glasgow (Escócia) e Prof. Dr.

Xiaohong Bai da Universidade de Tecnologia de Taiyuan (China). Na Figura .23
apresentamos um exemplo das imagens de minerais em solo.

Figura .23: Imagem original de minerais no solo.

Podemos notar na imagem a presença de regiões uniformes e regiões de
grande complexidade. Nesse caso, o objetivo é calcular a dimensão fractal das
regiões não homogêneas e para isso precisamos retirar as partes que não são de
interesse ao algoritmo. Esse procedimento já é realizado semi-manualmente através
da técnica de crescimento de regiões implementada pelo aluno de doutorado Luís
Augusto Consularo, e após a retirada dessas regiões (através de máscaras), realiza-se
o cálculo da dimensão fractal para as áreas de interesse.
Desse modo, como uma das grandes vantagens do algoritmo GNC é a
distinção entre regiões homogêneas e não homogêneas podemos realizar o préprocessamento da imagem de forma automática através da técnica GNC.
Analogamente à seção anterior, trataremos uma imagem menor, Figura .24,
com o objetivo de definir os parâmetros corretamente, e somente depois de definidos
os parâmetros aplicaremos em toda a imagem.

Figura .24: Parte da micrografia de solo.

Os resultados apresentados nas Figuras .25(a), (c) e (e) são obtidos a partir da
variação do parâmetro da suavização, λ=2, 4 e 6 e ho=5. E nas Figuras .25(b), (d) e
(f) temos as suas respectivas reconstruções.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura .25: Resultados dos contornos, (a), (c) e (e), e das reconstruções, (b), (d) e (f), geradas pela
aplicação do algoritmo Graduated Non Convexity, para λ=2, 4 e 6 e ho=5, respectivamente.

O resultado apresentado na Figura .26(a) é o contorno obtido pela aplicação
do algoritmo GNC juntamente com Weak Membrane para λ=4 e ho=6, e na Figura
.26(b) temos a sua respectiva reconstrução.

(a)

(b)

Figura .26: Resultado do contorno, (a), e da reconstrução, (b), gerada pela aplicação do algoritmo
Graduated Non Convexity, para λ=4 e ho=6.

De acordo com os resultados apresentados pelas segmentações, mostraremos
a segmentação e a reconstrução para toda a Figura .27 utilizando λ=6 e ho=5,
respectivamente em (a) e (b).

(a)

(b)
Figura .27: Resultado do contorno e da reconstrução geradas pela aplicação do algoritmo Graduated
Non Convexity, para λ=6 e ho=5.

Nos resultados apresentados para as imagens de minerais em solo podemos
verificar uma importante característica do algoritmo GNC, a suavização de acordo
com a uniformidade apresentada pela figura. Os locais com regiões mais uniforme

foram automaticamente segmentados das partes não uniformes, alcançando com
relativo sucesso o objetivo inicial de pré-processamento. No Apêndice D
apresentaremos mais um resultado através da análise de outra imagem de mineral.

Capítulo 6 - Conclusões e Desenvolvimentos Futuros

Nas últimas décadas, uma grande variedade de modelos de segmentação foi proposta
visando a resolução dos problemas de detecção de contornos envolvendo
descontinuidades. Nesta dissertação apresentamos alguns dos métodos mais
representativos e atuais de detecção de contornos assim como suas respectivas
teorias, incluindo a limiarização, as técnicas baseadas na diferenciação, a
Regularização linear e métodos não-lineares envolvendo cálculo variacional.
Na seção .1 apresentaremos algumas discussões finais sobre os métodos de
segmentação e os parâmetros utilizados para a sua qualificação, destacando as suas
qualidades e desvantagens. A seguir temos um breve comentário sobre as
colaborações científicas desta dissertação, e finalizamos com uma discussão sobre os
desenvolvimentos futuros.

.1 Discussões Finais
a) Limiarização
Dentre as técnicas de segmentação, a limiarização é a mais simples e consiste na
escolha de um nível de cinza como limiar de separação entre o objeto e o seu fundo,
a sua maior desvantagem é não gerar bons resultados para imagens não uniformes,
como podemos verificar a partir dos resultados obtidos nas Figuras .3(b), (c) e (d)
para diferentes valores de limiar. Entretanto, quando tratamos de imagens “bem
comportadas”, obtemos bons resultados para a segmentação, tais como nas Figuras
.2(c) e (d). Desse modo, notamos que o Limiar apresenta grandes restrições quanto a
sua utilização, embora sendo uma ferramenta relativamente útil em casos simples de
segmentação.

b) Gradiente e Laplaciano da Gaussiana

No caso do gradiente, realizamos uma análise em função da variação do limiar (T). E,
como esperado, obtivemos bons resultados para as imagens uniformes, Figuras .8(b)
e (c); enquanto as não uniformes não produziam resultados tão satisfatórios, Figuras
.9(a), (b), (c) e (d), pois alguns detalhes dos contornos foram eliminados.
O comportamento verificado para o Laplaciano da Gaussiana foi análogo ao
do Gradiente. Novamente não conseguimos resultados satisfatórios para as imagens
com maior nível de detalhes, como pode ser verificado nas Figuras .13 e .14. Os
resultados apresentados são obtidos através da variação do desvio padrão da
Gaussiana atuando na frequência, onde nota-se que conforme diminuímos o seu valor
geramos contornos mais distorcidos (suavizados) e ligeiramente deslocados da
posição original.
Os métodos baseados em diferenciação destacam-se em relação ao do limiar
pela utilização de um número maior de informações presentes na imagem. Eles são
obtidos através de derivadas primeiras e segundas da função e exprimem suas
variações em relação a vizinhança. Desse modo, podem ser classificados como bons
métodos de extração de contorno. Entretanto, eles não atuam de forma satisfatória em
imagens com muitos detalhes ou com problemas de iluminação ou oclusão de
objetos.
c) Curvatura
Além dessas técnicas, realizamos uma análise de algoritmo de segmentação de
contornos 2D através da curvatura [Cesar(1995)a e Cesar(1996)b]. O seu
desempenho foi avaliado durante a variação do valor do desvio padrão (parâmetro
multi-escala) para um dado valor de limiar (T). Ao aplicarmos a janela Gaussiana no
contorno original notamos que ele se modifica de acordo com o valor do desvio
padrão escolhido; entretanto, os valores de curvatura encontrados nesses contornos
modificados continuam pertencendo a pontos significativos na imagem original,
como ficou demonstrado nas sobreposições feitas entre esta e os pontos de curvatura,
Figura .19. Notamos também que para grandes desvios padrões acontecia a detecção
de mais de um ponto de segmentação no mesmo local da figura, o que implica em
dizer que a escala não é adequada para a segmentação, conforme discutido por
[Cesar(1995)a e Cesar(1996)b].

Outra abordagem apresentada para a curvatura foi o desenvolvimento de
diagramas que determinavam a localização de pontos de alta curvatura de acordo
com a escala, no caso de determinarmos a suavização através de Gaussianas
denominamos esses diagramas de curvogramas, os quais são obtidos pela variação do
desvio padrão da Gaussiana.
Além disso, construímos alguns diagramas utilizando filtragens por
Regularização e por Graduated Non Convexity. No caso de suavizarmos através de
Gaussianas notamos um deslocamento dos pontos de curvatura com o aumento de σ,
esse efeito é pouco notado para a Regularização, e quase não é encontrado no caso do
GNC, evidenciando a sua pouca suavização nos pontos de curvatura.

d) Micrografias
Com o objetivo de obtermos comparações qualitativas, iniciamos o tratamento das
imagens de micrografias através dos métodos lineares, e como já esperado, não
obtivemos bons resultados. Para o Gradiente, altos valores de limiar não eram
suficientes para detectar bordas, enquanto os baixos valores não funcionavam devido
a problemas de ruído e de iluminação, Figura .16. Os efeitos do Laplaciano da
Gaussiana foram semelhantes, pois pequenos desvios padrões na frequência geravam
imagens sobrepostas e deslocadas, Figura .17, e altos desvios provocavam a detecção
de ruídos. Desse modo, o principal problema encontrado nos resultados dos métodos
de diferenciação foi a natureza da imagem, além dela apresentar grãos menores sobre
os maiores, ela também nos dá a ilusão de tridimensionalidade (gradiente de
iluminação e sombras), o que gera alguns problemas. Os resultados obtidos pelo
método do limiar mostraram-se inadequados para as nossas imagens de micrografias
devido a natureza não uniforme da imagem.
A partir dos resultados obtidos com as segmentações lineares, iniciamos o
estudo de técnicas de segmentação que permitem quebras e preservam
descontinuidades e bordas na função. São métodos baseados na energia do contorno e
podem ser lineares (Regularização) e não-lineares (Graduated Non Convexity- GNC).
(e) Regularização Linear

Como uma preparação para o estudo do GNC, iniciamos com o desenvolvimento do
funcional para a Regularização, o qual foi implementado pelo método de Ritz.
Através dessa exploração, obtivemos uma solução para a Regularização em função
da Transformada de Fourier da função de entrada. Desse modo, geramos a
reconstrução de contornos e imagens pela variação do parâmetro de suavização (λ).
À medida que aumentávamos o valor de λ, provocávamos um borramento maior na
imagem, como podemos verificar nos resultados das Figuras .9(a), (b), (c) e (d).
Além disso, implementamos a regularização somando um termo adicional no
funcional que é proporcional à segunda derivada da função de entrada e a um novo
parâmetro α que controla a rigidez da função. Foram analisados resultados das
reconstruções variando α e mantendo λ constante, Figuras .10(a), (b), (c) e (d), onde
pudemos verificar que variação de α tende a aproximar o filtro de Regularização para
o Gaussiano. Também implementamos a formulação discreta da Regularização
proposta por Lee e Pavlidis para o caso unidimensional através da resolução de um
sistema linear. A técnica realizava a reconstrução, por partes, da função de entrada,
quebrando justamente nos pontos de descontinuidade detectados através do maior
erro de reconstrução. Os resultados foram obtidos em função da variação do número
de iterações a serem realizados, através dos resultados verificamos a não suavizando
descontinuidades, como podemos notar nas Figuras .11 e .12.
Na seção 5.1, realizamos uma comparação qualitativa e quantitativa da
filtragem por Regularização com a Gaussiana em imagens com e sem ruído aditivo
Gaussiano. Na Figura .3 temos resultados semelhantes aos da suavização
apresentados no Capítulo 3, enquanto a Regularização consegue suavizar a imagem
preservando melhor as descontinuidades, a Gaussiana realiza um borramento
indiscriminado ao longo de toda a imagem. Através desses resultados apresentamos
gráficos de erro absoluto e erro quadrático médio para as suavizações, como uma
forma de avaliar o borramento do filtro. Notamos que o espalhamento apresentado
pela Gaussiana é maior que o da Regularização, confirmando as caracterísitcas
teóricas apresentadas pela Regularização.
Além disso, também apresentamos resultados da suavização em imagens com
ruído aditivo Gaussiano simulado, com 2 valores de desvio padrão (σ=0.5 e 1).
Verificamos que para pequenas suavizações, a qualidade visual da imagem com a

filtragem Gaussiana é melhor que a Regularização, entretanto, ao aumentarmos a
suavização o resultado se inverte e a Regularização consegue atuar de forma mais
localizada e preservar melhor a figura, enquanto a Gaussiana apresenta grande
distorção. Essa afirmação também pode ser verificada através dos valores da razão
sinal-ruído apresentados para as duas filtragens, Tabelas V.1 e V.2, onde os maiores
valores de SNR, para grandes valores de λ, ficaram com a Regularização
evidenciando maior quantidade de sinal do que de ruído na imagem.
Assim, podemos verificar que a Regularização apresentou bons resultados
quanto a sua filtragem, evidenciando a sua característica de borramento localizado,
entretanto, devemos ressaltar que a qualidade visual para as reconstruções a partir de
imagens de ruído com pequenos valores de λ, são piores que a filtragem Gausssiana.

(f) Graduted Non Convexity
A partir da motivação apresentada pelos bons resultados da Regularização, iniciamos
o tratamento dos métodos variacionais não-lineares provenientes da minimização do
funcional da energia de uma imagem. Apesar de suas teorias serem mais complexas,
tais métdos possibilitam melhores resultados para imagens detalhadas. Foram feitas
análises da variação da suavização λ mantendo ho constante, onde verificamos que
conforme aumentávamos o seu valor, diminuíamos o ruído do contorno, Figuras
.6(a), (b), (c) e (d). Realizamos também variações de ho mantendo λ constante,
Figuras .10(a) e (b), e notamos que ele determina o limiar de deteção de bordas
(sensibilidade à bordas). Também apresentamos o resultado da reconstrução da
filtragem através do GNC em imagens com ruído Gaussiano, onde verificamos a sua
boa qualidade visual, Figura .13. Devemos notar que os seus resultados possuíam um
pouco mais de detalhes que o equivalentes para o Gradiente, mas ainda eram bem
semelhantes.
Entretanto, o nosso maior interesse é a aplicação do algoritmo GNC em
micrografias de cristais e minerais em solo. A motivação surgiu da natureza não
uniforme da imagem, onde se verifica problemas com a iluminação, ruídos e o
aspecto tridimensional dos grãos na imagem. Os métodos tradicionais não
conseguem tratar esse problema com a eficiência necessária. Desse modo, aplicamos

o algoritmo não-linear e obtivemos resultados satisfatórios para a segmentação dos
grãos, para esse caso também realizamos variação de ho e λ, como podemos verificar,
respectivamente nas Figuras .18 e .19.
Além das imagens de cristais, trabalhamos também com micrografias de
minerais em solo, cujo objetivo era a extração das áreas mais uniformes para um
posterior cálculo da dimensão fractal da região restante. Esse comportamento
englobava uma das principais características do método não-linear, a sua atuação não
uniforme ao longo da imagem. Desse modo, geramos bons resultados quanto a
segmentação das regiões de interesse, que podem ser vistos nas Figuras .25 e .26,
fazendo λ e ho variarem. Através dos resultados notamos que as regiões uniformes da
imagem foram retiradas da imagem com grande sucesso.
Apesar dos bons resultados permitidos pelo algoritmo GNC, ele apresenta
algumas desvantagens que são de extrema importância para a integridade do método.
A primeira delas é a escolha dos parâmetros do algoritmo, pois a grande liberdade de
escolha acaba gerando dificuldades na definição da melhor segmentação. Além disso,
como a natureza iterativa do algoritmo acarreta um alto tempo de execução do
programa, alguns autores têm proposto soluções alternativas para esse problema
através da hardware paralelos [Poggio(1985)(a)].
Além das dificuldades práticas envolvidas, a teoria do algoritmo Graduated
Non Convexity engloba conceitos mais complexos que os tradicionais métodos de
segmentação, acarretando em uma maior dedicação no seu desenvolvimento.

.2 Contribuições
Nesta dissertação apresentamos diversos métodos de detecção de contornos,
destacando principalmente a Regularização e o Graduated Non Convexity. Em ambos
os casos, incluímos em nosso trabalho resultados já conhecidos da literatura,
destacando, entretanto, as seguintes contribuições:
a) a compreensão, implementação, validação e aplicação do algoritmo
Graduated Non Convexity, resultando em um documento didático onde apresentamos

a descrição teórica envolvida no método, e que poderá servir como referência para
outros integrantes do Grupo.
b) o desenvolvimento da formulação variacional utilizando a Transformada
de Fourier como solução para a Regularização. Encontramos um trabalho que utiliza
essa abordagem de filtros com Fourier, mas não o desenvolve através do princípio
variacional [Nielsen(1997)].
c) as comparações qualitativas e quantitativas entre a as filtragens por
Regularização e por Gaussiana, utilizando respectivamente, a razão sinal-ruído e a
qualidade visual.
d) a verificação da melhor qualidade dos resultados obtidos para o GNC nas
micrografias de cristais de KBr, uma vez que os contornos produzidos pelos métodos
do Gradiente e Laplaciano da Gaussiana mostraram-se inferiores aos do GNC.
e) a utilização do algoritmo GNC em imagens de minerais em solo para a
extração de regiões homogêneas. Essa aplicação explora a propriedade deste método
de suavizar apenas regiões uniformes não atuando indiscriminadamente na imagem.
Como resultado obtivemos segmentações de regiões uniformes que deveriam ser
excluídas no cálculo da dimensão fractal.
Desse modo, o trabalho destaca-se pela análise individual dos métodos de
segmentação, assim como comparações entre eles mostrando suas qualidades e
desvantagens. Destaque especial foi dado para o Graduated Non Convexity, para a
utitlização da base de Fourier na solução da Regularização, para a análise
comparativa entre as técnicas implementadas, e em aplicações em imagens de cristais
e minerais em solo.

.3 Desenvolvimentos Futuros
Grande parte da motivação para o trabalho de doutorado surgiu dos resultados
apresentados pelo método Graduated Non Convexity. Além da continuação da
aplicação da formulação variacional em segmentação de imagens, buscaremos a
integração daqueles desenvolvimentos com importantes trabalhos na área de

neurociência computacional, em particular em neuromorfometria (relativamente à
dinâmica de crescimento de neurônios) e relacionamento forma-função neural.
Nos modelos não-lineares definimos o contorno de uma imagem em função
de restrições e características estruturais, tais como o número de quebras, suavidade,
rigidez, etc. No caso do estudo da dinâmica de crescimento de neurônios, a idéia é
investigar como podemos caracterizar, modelar e simular os diversos estágios de
desenvolvimento e especialização morfológica das células neurais. Essa pesquisa
será realizada através da definição de um conjunto de restrições internas (influência
do código genético) e externas (difusão, campo elétrico, etc), que servirão como
parâmetros no funcional de energia do contorno da membrana, e serão governados
pela dinâmica da evolução das funções complexas representando os contornos
(curvas de Peano) dos neurônios.
Além disso, buscaremos melhoria na implementação do algoritmo GNC
através de duas principais medidas: (i) a busca de técnicas de otimização de
programas buscando diminuição do tempo de execução, (ii) uma tentativa de
automação na escolha dos parâmetros de entrada λ e ho. A modificação a ser
implementada no item (i) pode ser feita através da incorporação do algoritmo no
projeto em desenvolvimento no grupo, o Σynergos [Bruno(1998)], utilizando
possivelmente ferramentas de paralelização. Já o item (ii) deverá utilizar a
capacidade do algoritmo de medir a sua qualidade de segmentação de acordo com o
valor do seu funcional de energia.
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Apêndice A: Regularização

A nossa preocupação neste Apêndice será detalhar a resolução do funcional de
energia, denotado no Capítulo 3, através da utilização de funções aproximações
(método variacional de Ritz). Os resultados apresentados a seguir foram derivados
como parte integrante do presente trabalho.
De acordo com [Morel(1995)] o funcional de energia equivalente a MarrHildreth é apresentado na Equação (A.1). Onde a primeira integral denota a
aproximação da função aproximação com a de entrada, e a segunda integral é a
responsável pela elasticidade da função, com λ denotando a suavização.

Q

2

Q

E [u( x ), λ ] = ∫ [u( x ) − g ( x )] dx + λ
0

2

2

∫ [ u'( x) ] dx

(A.1)

0

Iniciamos, com a expansão dos termos quadráticos da equação, resultado que
pode ser verificado em (A.2) e (A.3).
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Q

E [u( x ), λ ] = ∫ [u( x ) + g ( x ) − 2u( x ) g ( x )]dx + λ
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(A.2)
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E [u( x ), λ ] = ∫ u( x ) dx + ∫ g ( x ) dx − ∫ 2u( x ) g ( x )dx + λ
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0
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∫ u'( x )
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dx

(A.3)
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De acordo com Ritz [Sagan(1961)], a função a ser determinada, u(x), pode ser
vista como uma aproximação da função inicial de entrada g(x), logo, pode ser
imaginada como uma expansão em uma dada base, a ser escolhida, ϕn(x) com seus
respectivos coeficientes cn. Portanto, u(x) pode ser expressa pela Equação (A.4), onde
a expansão possui um número finito de termos N.

N

u( x ) = ∑ cn ϕ n ( x )

(A.4)

n=0

Na Equação (A.5) apresentaremos o resultado da substituição da Equação
(A.4) discreta na energia do funcional definido em (A.3).
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Q

N

E [u( x ), λ ] = ∫ ∑ cn 2ϕn 2 ( x ) dx + ∫ g ( x ) 2 dx −

0  n=0
0
Q

Q

N
N

− ∫ 2 ∑ cnϕ n ( x ) g( x )dx + λ2 ∫ ∑ cn 2ϕ' 2 n ( x ) dx

0 n=0
0 n=0

(A.5)

Seguindo o desenvolvimento proposto por Ritz realizamos a minimização da
energia através da sua derivada com relação aos coeficientes cn e igualamos o
resultado a zero, conforme mostram as Equações (A.6) e (A.7). Devemos notar que
ao derivarmos a somatória em relação a um dado coeficiente ck , teremos zero para os
outros termos da somatória que forem diferentes de k.
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∂E
= 2c ϕ 2 ( x )dx − 2 ∫ ϕ k ( x )g ( x )dx + 2 λ2 ∫ ck ϕ k ' 2 ( x ) dx = 0
∂ck ∫0 k k
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2ck ∫ ϕ k ( x )dx − 2 ∫ ϕ k ( x )g ( x )dx + 2 λ ck ∫ ϕ k ' 2 ( x ) dx = 0
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0

(A.6)
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Desse modo, a partir da Equação (A.7) podemos calcular o valor do
coeficiente ck, como mostra a Equação (A.8), e conhecida a base de expansão
podemos calcular o valor da função aproximação u(x).
Q

∫ϕ
ck =

k

( x )g ( x )dx

0
Q

∫ϕ
0

(A.8)
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k

0
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( x ) dx

A escolha da base é aleatória, mas devemos buscar por uma baixa
complexidade dos cálculos enquanto mantemos um certo nível de precisão. Desse
modo, faremos a escolha da função de forma que ela seja ortogonal, pois não teremos
termos provenientes de produtos cruzados no cálculo dos coeficientes. Devido a
nossa familiaridade e conhecimento de bons resultados, optamos pela base
exponencial de Fourier, Eq. (A.9), onde temos u(x) como a já conhecida série de
Fourier [Bolton(1995)], conforme mostra a Equação (A.10).
ϕ k ( x ) = exp( 2 πjkx )

N

N

n =0

n =0

(A.9)

u( x ) = ∑ ck ϕ k ( x ) = ∑ ck exp( 2 πjkx )

(A.10)

A derivada de primeira ordem da função u(x) é dada em (A.11).
ϕ k ' ( x ) = ( 2 πjk )exp( 2 πjkx )

(A.11)

Desse modo, substituindo os resultados obtidos em (A.9), (A.10) e (A.11) na
Equação (A.8) que denota o cálculo dos coeficientes temos os resultados
apresentados nas Equações (A.12) a (A.14).
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Sabendo que a integral da base ao quadrado é igual a ‘1’, o cálculo do
coeficiente irá se resumir na Equação (A.15).
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ck

∫ exp( 2πjkx )g( x )dx
=
[1 + 4 λ π k ]
0

2

2

(A.15)
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Através da Equação (A.15) podemos verificar que o termo no numerador dos
coeficientes pode ser entendido como a Transformada de Fourier da função de
entrada g(x) [Brigham(1974)], dada em (A.16), a menos de uma constante.

1
ℑ{ g ( x )} = g~ ( n ) =
N

N

∫ g( x )exp( 2πjnx )dx

(A.16)

0

Desse modo, os coeficientes cn da aproximação u(x) são calculados de acordo
com a Equação (A.17).

cn =

g~ ( n )
( 1 + 4 π 2 λ2 n 2 )

(A.17)

Apêndice B: Weak Membrane

De acordo com o Capítulo 4, apresentaremos neste apêndice a resolução da
aproximação bidimensional, Weak Membrane. A energia discreta do funcional pode
ser vista na Equação (B.).
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O desenvolvimento da sua função aproximação através da função interação
com a vizinhança, encontra-se nas equações (B.) a (B.). Assim como em Weak
String, definimos a função hα,λ, entretanto, para esse caso teremos duas funções que
irão substituir dois processos de linha, Equações (B.) e (B.), na qual minimizamos a
função em relação a li,j e mi,j.
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Com o objetivo de facilitar a aproximação convexa, a energia discreta será
dada pela aproximação apresentada na Equação (B.) sem perda de generalidade
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Nas Equações (B.) e (B.) apresentamos a descrição de g α ,λ para o caso
bidimensional como o resultado da minimização de hα,λ com relação a ui,j.

(
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{ (

)}

(B.)

{ (

)}

(B.)

gα ,λ ui , j − ui −1, j , li , j = min hα ,λ ui , j − ui −1, j , li , j

(

)

li , j ∈{ 0 ,1}

gα ,λ ui , j − ui , j +1 ,mi , j = min hα ,λ ui , j − ui , j +1 ,mi , j
li , j ∈{ 0 ,1}

Substituindo as Equações (B.) e (B.) na Equação (B.) obtemos o funcional de
energia discreto apresentado em (B.). Onde gα,λ é a mesma função utilizada para o
caso unidimensional, Equação (.18).
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O algoritmo utilizado para a obtenção da minimização do funcional
bidimensional também é o Sucessive Over Relaxation definido na Equação (.12).
Para l=2:nl-1 e c=2:nc-1, a Equação (B.) nos permitirá calcular os novos valores da
função resultante da minimização.
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Para essa equação de minimização também temos casos especiais, que são os
cantos e as situações de contorno. Os cantos podem ser obtidos pelas seguintes
equações:
a) em l=1 e c=1
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b) em l=1 e c=nc
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d) em l=nl e c=nc
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E as modificações nas regiões de contorno são dadas a seguir:
a) Para a primeira linha da matriz teremos l=1 e c=2:(nc-1)
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b) Para a última linha da matriz teremos l=nl e c=2:(nc-1)
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c) Para a primeira coluna da matriz teremos l=2:(nl-1) e c=1
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d) Para a última coluna da matriz teremos l=(2:nl-1) e c=nc
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Apêndice C: Imagens de Cristais

Neste Apêndice destacaremos mais uma aplicação do algoritmo Graduated Non
Convexity de detecção de bordas para uma imagem de cristal de KBr. A imagem
original pode ser vista na Figura .1.

Figura .1: Imagem original de cristal de KBr.

Neste caso também trabalhamos com uma porcentagem da imagem inicial,
com o objetivo de tornar mais rápida a escolha dos parâmetros. Assim, utilizamos a
imagem da Figura .2.

Figura .2: Porção da Imagem original de cristal de KBr.

Nas Figuras .3 (a), (c) e (e) temos os contornos, e em (b), (d) e (f) temos as
suas respectivas reconstruções. Os parâmetros utilizados foram λ=2 e ho=4, 5 e 6.
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Figura .3: Resultados dos contornos, (a), (c), (e) e (g) e das reconstruções, (b), (d), (f) e (h) geradas
pela aplicação do algoritmo Graduated Non Convexity, para λ=2 e ho=4, 5 e 6, respectivamente.

E consequentemente na Figura .4 temos as segmentações e reconstruções para
λ=4 e 6 e ho= 5, respectivamente em (a), (b), (c) e (d).
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Figura .4: Resultado da segmentação (a) e da reconstrução (b) geradas pela aplicação do algoritmo
Graduated Non Convexity, para λ=4 e 6 e ho=5, respectivamente.

Na Figura .5 apresentamos a segmentação para a Figura .1 para os valores de
λ e ho respectivamente iguais a 4 e 5.
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Figura .5: Resultado da segmentação (a) e da reconstrução (b) geradas pela aplicação do algoritmo
Graduated Non Convexity, para λ=4 e ho=5, respectivamente.

Apêndice D: Imagens de Minerais em Solo

Nesta seção apresentaremos mais um exemplo da aplicação do algoritmo de
segmentação Graduated Non Convexity em uma imagem de mineral em solo. A
imagem original pode ser encontrada na Figura .1.

Figura .1: Imagem original de minerais no solo.

A imagem segmentada pode ser vista na Figura .2(a) e a sua reconstrução em
(b), para λ=4 e ho=6.

(a)

(b)
Figura .2: Resultados do contorno, (a), e da reconstrução, (b), gerada pela aplicação do algoritmo
Graduated Non Convexity, para λ=4 e ho=6 respectivamente.
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