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"Por um pouco, 0 administrador dirige OS
interesses do povo.
Por um pouco, 0 servidor obedece na
subalternidade.
Por um pouco, 0 usurario retem 0 dinheiro.
Por um pouco, 0 infeliz padece privacoes.
Ah! se 0 homem reparasse a brevidade dos dias
de que dispoem na Terra! se visse a exigOidade
dos recursos com que pode contar no corpo em

. t Ique se movlmen e ....
Certamente, semelhante percepcao, diante da
eternidade, dar-Ihe-ia novo conceito a
oportunidade, preciosa e rapida, que Ihe foi
concedida no mundo.
Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina
fracao de tempo para complicar-se por muitos
anos. .

Onde estiveres, lembra-te de que ai
permaneces "por um pouco" de tempo. Modera-te
na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando
sem cessar, na extensao do bem, porque e na
demonstrac~o do "pouco" que caminharas para 0
"muito" de felicidade ou de sofrimento. "

Fonte Viva

Agradeco a DEUS pela minha vida
e a HUMANIDADE pela vivencia.



Num tempo longfnquo, existia um sabio que orientava a
todos quantos vinham aconselhar-se.

Todos 0 tinha na mais alta estima, porem urn certodia um
jovem resolveu desafia-Io. Este jovem conversando com um
companheiro disse:

- Hoje yOU provar perante a todas que este velho e um
enganador. Vou colocar este pequeno passaro dentro de minhas
maos, e coloca-Ias para traz, e farei a seguinte pergunta: Senhor,
tenho em minhas maos um passaro, ele esta vivo au esta morto ?
Se ele responder esta morto, eu soltarei 0 passaro, que voara. Se
responder que esta vivo, com urn gesto dissimu!ado matarei 0
passaro e deixarei cair ao chao. Logo todos rirao dele.

Isto estando combinado la foram os dois, e 0 rapaz esperou
juntar muita gente para Quvi-Io e em tom rompante fez a tal
pergunta.

o anciao fitou 0 rapaz e disse:
A resposta esta em suas maos.
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RESUMO

A deteccao precoce do cancer de mama e dificultada pela falta
de contraste das imagens fornecidas pelos sistemas mamograficos.
Com esta pesquisa procuramos auxiliar 0 diagnostico, reconhecendo
a forma das microcaicificacoes associadas aos tumores.

As microcalcificacoes, principalmente as vermiformes e
anelares, sac indfcios decisivos da presenca, ou nao, dos
carcinomas.

o reconhecimento da forma das microcaicificacoes e feito por
processamento computacional, aplicando algoritmos baseados na
transformada de Hough.

Desenvolvemos para esta finalidade algoritmos de
segmentacao, deteccao de formas vermiculares e elfpticas anelares.



ABSTRACT

Breast cancer early detection is difficult due the problems
with the mammographic systems images contrast. This research
aims to aid the diagnostic by recognising the microcalcifications
shape.

The microcalcifications, mainly the vermiculated and the ring-
shaped, are positive indications of existence, or not, of
carcinomas.

The recognition of microcalcifications shape is performed by
a computer processing, by applying Hough transform-based
algorithms developed to this purpose.



1.1 ..Objet~vos da pesquDsa

A mamografia, apesar de ser reconhecidamente 0 melhor
exame para a detec<;ao precoce do cancer de mama, fornece uma
imagem com contraste pobre, 0 que dificulta a tarefa do
radiologista.

Os tumores e os tecidos moles que os envolvem
apresentam pouca diferenc;a em termos de contraste, porque eles
tern coeficientes de absorc;ao dos raios-X semelhantes, 0 que nao
e 0 caso das microcalcifica<;oes associadas que, portanto, sac
retratadas com um contraste de imagern muito me!hor. .

Os estudos recentes tern utilizado as microcalcificac;oes
como fator de auxflio ao diagn6stico. Porem elas sao muito
pequenas e requerem um sistema mamografico em 6timas
condic;oes para serem discernfveis nas imagens. Os
pesquisadores procuram auxiliar a diagn6stico, atuando
principalmente sobre dois aspectos:

a) melhorando a eficifmcia do equipamento de raios-X, a
qualidade do filme e 0 sistema de revelac;ao;

b) detectando e analisando os agrupamentos das
microcalcifica<;oes par processamento computacional.

Estas tecnicas, entretanto, sac insatisfat6rias, porque 0
sistema radiol6gico melhorado, apesar de fornecer imagens mais
nftidas, ainda nao permite retratar claramente as estruturas
mamograficas de interesse, e 0 processamento s6 conseguiu ate
agora detectar se existem ou nao agrupamentos de
microcalcificagoes .

As formas das microcalcificac;6es sac muito importantes e
decisivas para determinar se urn tumor e maligno ou benigno,
conforme trabalho apresentado par Le Gal, Chavanne e Pelier [LE
GAL-84]. Dos resultados apresentados par este estudo,
destacamos os referentes a dais tipos de microcalcificac;oes, as
anelares que sac associ adas a 100 % dos tumores benignos, e
as vermiformes a 100% dos tumores malignos. De todos os
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trabalhos analisados e 0 unico que apresenta urn criterio com
1000/0 (cern percento) de comprova~o por bi6psia.

Resolvemos, por1anto, desenvolver uma pesquisa que
detecta e analisa estas formas de microcalcificac;oes, para auxiliar
o diagnostico do cancer da mama, atraves (~e processamento
computacional.

1.2 •. rJUetodo!ogDa

Como os metodas apresentados na literatura nao
demonstraram resultados satisfat6rios, pelo menos no que diz
respeito a detec<;ao das formas das microcalcificac;oes, decidimos:

Realizar 0 processamento para detecc;ao e caracterizacao
das microcalcificac;5es acima mencionadas esco!hendo 0 metoda
da transformada de Hough. Tal escolha foi motivada pelo fato de
que essa transformada foi a princlpio desenvolvida para deteccao
de retas e de formas circu!ares, muito parecido, portanto, com as
formas que queremos analisar: vermiformes e anelares.

A transfarmada de Hough apresenta uma flexibilidade tal
que e posslvel modificar 0 metodo ap!icado a retas para deteccao
de vermiformes. Alem disso, foi passivel, baseado nas
especificacoes da transformada, desenvolver urn metoda para
deteccao de microcalcificacoes anelares.

1.3 ..Divisao da lese

Este trabalho esta dividido nos seguintes capftulos:

CAPITULO UM



E feito neste capItulo uma apresentacao das tecnicas e
dispositivos que atualmente sac utilizados para auxiliar a detec<;ao
do cancer de mama tanto melhorando os sistemas radiol6gicos
quanta apresentando algoritmos para processamento posterior .

Esta colocagao e irnportante para a loca!i.za<;8od(~ nosso
trabalho perante os metodos adotados atualmente.

CAPITULO TRES \

Neste capftulo temos por objetivo apresentar a transformada
de Hough e suas aplicacoes , relatando 0 potencial desta
transformada e dando uma noc;ao do interesse do mundo
cientffico. No inicio do capitulo fizemos en colocavao do
desenvolvimento do metoda aplicado a retas, circunferencias e
elipses, para que pudessemos fornecer a CClracteriiac;ao da
transformada. Em seguida efetuamos urn levantamento por classe
de pesquisa da transforma de Hough e suas f1exibilidades,
respeitando dentro de cada c1asse a ordem crono!6gica das
publicac;6es.

CAPITULO QUATRO

ALGORITMOS :

Neste capitulo descrevemos todos os algoritmos para
deteccc30 e caracterizacao de microcalcificacoes, assim como os
dos programas auxiliares. Relatamos as tecnicas e as formas de
implementac~o de cada proga-ama, detalhando as inovacoes do
sistema.

Juntamente com estes algoritmos sao descritos os detalhes
de implementac;ao e suas peculiaridades.



Neste capItulo descrevemos os procedimentos de obtenvao
dos resultados, os apresentamos e discutimos os resultados.

CAPITULO SEIS E SETE

Estes capitulos apresentarn as conclusoes e as referencias
bibliogn3ficas.



o diagn6stico premature do cancer na mama e facilitado
pela visualizacao radio!6gica de estruturas fibrosas e
microcaicific8yOeS pequenas. Quase metade (43% - 49%) dos
carcinomas em mamas clinicamente ocultos sac detectados a
partir da presen9a de microca!cific8yOeS, 21% das quais tem
tamanho menores que 0,25mm; muitas nao sac maiores que
0,1mm. Entretanto, 0 diagn6stico apurado depende nao apenas da
percepc;ao dessas pequenas partfculas, mas tambem de sua
interpretacao correta. Par meio de analise meticulosa das formas
das Cc'llcifica90es individuais e dos agrupamentos e posslvel
diferenciar definitivamente os casos benignos daqueles que sac
malignos au suspeitos. Dessa forma, a qualidade de imager11 e urn
fator crftico tanto no diagn6stico em geral quanta no diagn6stico
diferencial de microcalcifica<;c;ss em mamas.

Os pequisadores portanto, desenvolveram tecnicas tanto
para aperfei<;.oar a qualidade da imagem mamografica melhorando
o desempenho dos aparelhos, 0 quanta desenvolvendo tecniCc'ls
de processamento para reconhecimento.



2.2 ~~ovas tecnocas para ot~ruliza~ao de
;magem e Rech.u;ao de Dose

A qualidade das imagens mamograficas foi melhorada por
eventos recentes que sac descritos a seguir.

2.2.1 - Tubo e FHtro

A introdugao do tubo df~molibidenio no Primeiro Simposio
Europeu de Mama em Strasburgo foi considerada revolucionaria
em termos da melhoria da qualidade da imagem mamografica. Em
dais anos, entretanto, surgiram controversias. Segundo [LANYI-
88] Mika e Reiss em 1968 demosntraram que a relac;fJo dose-
contraste da radiayao seletivamente filtrada do molibdemio era
6tima somente para pequenas mamas.

Mamas grandes e predominantemente fibroglandulares
absorvem muito do conteudo de baixa penetra~ao da radiac;ao,
que e importante para 0 contraste. 0 resultado e uma relaC;8o
dose-contraste que nao e favoravel e cria no filme uma imagem
relativamente pobre. Para mamas grandes seria necessario
colocar um filtro de aluminio de O,5mm para filtrar as porc;oes da
radiac;ao que nao sac uteis para a formacao da imagem, e que
comprometem a paciente. A outra alternativa seria urn retorno ao
tubo de tungstenio. Lanyi em [LANYI-88] mostra que 0 espectro de
energia de urn tubo de tungstenio com filtragem de radio e paladio
da melhor contraste em partes espessas e proporciona uma dose
de radia<;ao mais baixa do que 0 tubo de molibdenio. Entretanto,
o contraste para as partes pouco espessas e mais pobre do que 0
fornecido pelo tubo de mo!ibdemio.

2.2.2 ..A Tecnica de Grade

A tecnica de mamografia por grade contribui tanto para a
melhoria da qualidade do mamograma como para reduzir a dose
de radiac;ao para 0 paciente. A func;ao da grade e diminuir a
quantidade de radiaC;ao dispersiva, que e 500/0 da radia<;ao
incidente no paciente. 0 tamanho relativo da componente
dispersiva depende da espessura da mama e da area do feixe util.
Antigamente em [LANYI-88] acreditava-se que a mamografia de
grade nao era pratica porque a grade atenuava multo 0 feixe de



raios-X, aumentava a distancia filme-objeto e degradava a nitidez
da imagem no filme.

Entretanto, a grade mamografica introduzida
comercialmente em 1982 constitufda por laminas de fibras de
carbona aparenta um contraste superior, melhora defini<;ao de
detalhes e reduz a dose de aproximadamente 2/4.

Essas vantagens foram confirmadas par relat6rios de
clfnicos.

Contudo, em mamas que tern, comprimidas, uma espessura
de 2 cm ou menos, 0 usa de uma grade nao apresenta urn born
resultado. 0 contraste, real9ado pela supressao de espalhamento,
s efetivo apenas em casos onde uma apreciavel quantia de
radia<;ao espalhada e produzida, isto S, em mamas espessas.

2.2.3 - Filmes, telas in~ensgficadora5, sB~tema
tela-fUme.

Uma qualidade da imagem suficiente para possibilitar a
visualiza<;ao de formas de 0,1 mm de diametro nao pode ser
obtida costumeiramente em fllme radiografico sem tela. Para
chegar a esta qualidade, um filme de graos excepcionalmente
finos com alta sensibilidade, urn excelente gradiente, e uma larga
faixa de densidade e necessario. Estas propriedades somente
estao presentes em filmes industriais com urn alto conteudo de
prata e uma excelente curva caracterfstica, diferente dos fUmes de
Raio··X convencienais com as usuais tc!as ende a curva
caracterfstica e 0 nfvel de contraste nas altas densidades nao sac
muito bons.

A tecnica convencional com anodo de molibidenie, filtragem
de molibidenio, 28-41 kV , 45 OFF e filme industrial produz
imagens com aceitavel dose om mamas pequenas que tenham
pouco tecido glandular. Filmes com urn alto conteudo de prata e
uma sensfvel camada de emulsao ( por exemplo, Kodirex,
Mammoray M4) foram introduzidos para oferecer uma dose
reduzida como boa alternativa para 0 filme mamografico classico.
Os filmes sem tela que processam em 90 s (par exemplo, DuPont



Duplex) sac recomendados para radiologistas que nao possuem
equipamentos de processamento lento.

As telas intensificadoras tem freqQentemente side usadas
em urn esforgo para reduzir a exposivao a radiacao e a
sobrecarrega do tubo enquanto aumentam 0 contraste da imagem.
As combinagoes disponlveis consistem de filmes de pouca prata e
pouco contraste com tela intensificadora de alta defini~o. Em
estudos realizados segundo [LANYI-88] por Friedrich mostra que
estas combinacoes sac incapazes de realc;ar microcalcificacoes
finas. E apresenta urn sistema alternativQ que consiste de um
filme com dupla emu!sao, alto contraste, granulacao fina e uma
tela mamografica. Como resultado desta combinaC8o, a nitidez e
reduzida, mas ha urn notavel aumento na sensibilidade do
sistema. Em experimentos com um "phantom" fejto de tecido de
mama, segundo [LANYI-88] Friedrich em 1983 verificou que
muitos detalhes de estruturas finas e microca!ciflcac5es muito
pequenas sac claramente visualizadas com 0 filrne industrial
DuPont Cronex 75 combinado com uma tela Ag'fa Gevaert OU
Cawo MR 50. Este par proporciona uma reducZlo da dose de
aproximadamente 2/3 comparando com filme industrial sem tela,
mas a habilidade para perceber microcalcificacoes nao foi
modificada.

Os sistemas de filme mamogn3fico correntes sac tao
diferentes entre si que eles podem apenas ser comparados um
corn outro. Recentemente, as empresas introduziram melhorias na
emulsao simples do sistema tela-filme 90-s ( par exemplo Kodak
MinR screen/OIVIA filme) que agora tern caract3rlsticas quase
iguais as combinacoes de alta resolu9ao tela-filme, mas com uma
resolucao melhor para as densidades intermediarias.

2.2.4.. ~JUDcroponto 'U'oca~ de rnag!l1lnficCl~flo
mamografica

E desejfiVel examinar os agrupamentos de pequenas
microcalcificac;6es com a maior magnificacao passive!. A SOlug80
mais simples e barata e a ampliacao da imagern
secundariamente com uma lente manual de 4 x minima. Contudo,
uma imagem ruidosa pode seriamente limitar a eficacia da



magnificac;ao secundaria. Nestes casos a meihor soluc;ao e a
magnificaC;ao primaria com 0 usa de um ponto focal de raios-X
fino. 0 ponto focal deve ser pequeno para que urn detalhe
pequeno seja visualizado. Em mamografia, isso quer dizer um
ponto focal de tamanho 0,1 mm. Os resultados com esta tecnica
sac muito encorajadores.

Sickles em [SICKLES-82] verificou, em laborat6rio, que
partrculas de oxido de alumfnio de O,15mm eram perceptfveis
apenas em xeromamogramas magnificados. Segundo [lJ\NYI-88]
Wegener em 1977 mostrou que a detectabilidade de
microcalcificac;5es em xeroradiogramas e equiva!entG a dada per
tubos de molibidenio em filme mamografico mas, que
microcalcificacoes distantes da chapa eram mais facilmente
percebidas em xeromamogramas.

2.3 VALOR DIAGN6ST~CO CAS
t\~ICROCALC~F!CACOES DESCOBE~rTAS PELA
~~AMOGRAF~A

o agrupamenta de microcalcifica90es detectado na
mamografia e, segundo um trabalho apresentado por Le Gal [LE
GAL-84], um dos Indices radial6gico mais especffico dos
carcinomas mamarios e deve portanto, levar a uma verificac;ao
patol6gica. Entretanto, os agrupamentos de rnicrocalcificacoes
correspondem a uma lesao maligna em apenas urn quarto dos
casos.

o trabalho de LE GAL-84 define criterios radiograficos que
permitem orientar 0 diagn6stico afim de reservar a bi6psia aos
casas suspeitos e evitar a interven9ao cirurgica inutil nos casos de
lesoes benignas.

A partir de 227 bi6psias, realizadas em material coletado
desde 1976, os autores propoem diversos criterios descritos a
seguir.



2.3.1 T~p<os r\J~ori©~6~3cOS
M~croca~cBfacac5es( ¥~guU'"a2.~)

tipo 1 - Sao de formas anelares, que correspondem sempre a
lesoes benignas.

tipo 2 - Formam cfrculos quase regulares, no entanto cheios. E
60% correspondem a les6es benignas, e 220/0 a les6es malignas.

tipo 3 - Sao elementos pequenos que ainda nao apresentam
formas definidas, e se dividem ioualmente entre todos os casos ....•

tipo 4 - Sao formas que lembram cffculos, porern com aspecto
irregular. Sendo 66% correspondente a lesoes ma!tgnas· e 23% a
lesoes benignas,

tipo 5 - A aparencia e vermiforme. Estao sempre associadas a
tumores malignos.
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FIG. 2.1 - Tipos de microcalcificacoes
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2.3.2 - Número das microcêdcõfõcaçõe0

Quando se encontram menos que 30 calcificações
agrupadas na mamografia, 590/0dos casos correspondem à uma
lesão benigna e 29% à uma lesão maligna.

Ao inverso quando se encontram mais de 30 calcificações.
32% são lesões benignas e 56% de lesões ma!1gnas. A diferença
é estatisticamente significativa.

2.3.3 - Agrupamento
microcalcificações

57% dos agrupamentos, com mais de 30 microcalcificações
em uma região de 5mm de diâmetro, apresentam lesões malignas

2.3.4 - Vâú·ios agrupamentos

Quando a mamografia apresenta vários agrupamentos de
microcalcificações, a maioria dos casos (70%) são de lesões
malignas. A porcentagem de lesões benignas é muito baixo
(180/0).

2.3.5 - uêlmanhos vartiados das ca~cõ1flcações

Nas mamografias analisadas 66% apresentavam
microcalcificações de tamanho diversos. Como 49%
correspondiam a lesões malignas e 39% a lesões benignas, não
foi possível como este critério auxiliar o diagnóstico.



A distribuicao fel aleat6ria em todas os casos estudados.
"

2.3.1 - Conc~usoesdo trab~!ho de lE GAL

Os autores concluem que alguns fatores sac conclusivos a
saber:

- calcific890es anelares - patologia benigna sempre;
- calcificac;oes vermiformes - lesao maligna sempre;
- numero de calcificac;oes - mais de 10 calcificacoes, a

probabilidade de tumor maligno e maior que 600/0, mais de 30
calcificacoes a probabilidade de tumor maligno sobe para 75%;

- agrupamento estreito das caicific8coes - mais que 10
calcificac;oes numa area de 5x5mm indica tumor maligno para
56% dos casos analisados em [LE GAL-84]. Urn resultado obtido
por R LEgan, citado pe!os autores, acha para as mesmas
condic;oes 84% .

- existencia de varios agrupamentos - [lE GAL-84] detectou
70% de cancer neste grupo.

2.4 - DETECCAO DE rIi1~CROCAlC~FICAC6ES
COM Auxfl~O DIECOriJ~~UTADOR

No intuito de auxiliar 0 diagn6stico rea1vando as
microcalcificac;oes na imagem, varios pesquisadores
apresentararn trabalhos nos ultimos 6 anos. Entre eles
ressaltamos [CHAN-88], [CHAN-90], [WU-92], [NISHIKAWA-92],
[JIANG-92] e [MORROW-92].

Em [CHAN-88] projetou-se um novo tipo de filtro espacial,
que preserva seletivamente as frequEmcias das microcalcifica~oes
enquanto suprime 0 fundo de baixa frequEmcia e 0 fUlda de alta
frequencia, de forma a melhorar a relacao sinal-ruldo. Os autores



utilizaram testes de extracao de sinais para discriminar os sinais
de microcalcificac;oes das estruturas mamograficas normais.

Em [CHAN-90] foi estudada a detec<;ao de
microcalcifica<;oes em mamogramas, a fim de determinar se 0
diagn6stico auxiliado por computador (CAD) pode melhorar 0
desempenho dos radiologistas sob ccndi968s controladas mas
normal mente realistas.

NISHIKAWA e outros em [NISHU<AWA-92] desenvolverarn
uma tecnica computadorizada de detec<;ao automatica de
microcalcifica<;oes agrupadas em mamogramas digitais. A tecnica
consiste de tres passos : melhoria da relacao sinal-ruldo das
microcalcificac;oes, identificavao de sinais (extra<;8o de sinais) e,
por tim, reduC;aodo numero de sinais falsos.

JIANG e outros em [JIANG-92] apresentam uma nova
tecnica de analise de caracterfstica de microcalcifica<;oes,
baseada em contraste e area de sinal. Eles utilizaram esta tecnica
para reduzir 0 numero de falsos-positivos detectados par urn
esquema de analise auxiliado par computador.

Em [WU-92], redes neurais artificiais foram aplicadas para a
diferencia<;ao entre agrupamentos de microcalcificac;oes
verdadeiros e padroes parenquimaticos normais, assim como para
diferenciacao entre agrupamentos reais e falsos-positivos
apontados par urn esquema computadorizado para deteccao de
microcalcificac;oes em mamogramas digitais.

E apresentado em [MORROW-92] um metoda adaptativQ
para melhorar 0 contraste de objetos mamograficos de tamanhos
e formas variadas, que faz crescer uma regiao 80 redor de cada
ponto da imagem. 0 contraste de cada regiao e calculado de
acordo com 0 seu fundo individual. A tecnica apresenta melhores
resultados do que 0 contraste global, metoda classico de
melhoramento de imagem que nao se adapta as caracterfsticas
variadas de tamanho e forma de cada objeto.



2.4.1 Detec«;ao de agrup~mentos d~
micrrocalcifaca~5es.

Em [NISHIKAWA-92] foram mostrados os resultados do
desenvolvimento de uma tecnica computadorizada para detectar
automaticamente microcaicificacoes agrupadas em mamogramas
digitais. 0 metoda consiste de tres passos. Primeiramente a
relayao sinal-ruldo das microcalcifica<;oes e melhorada filtrando-se
a imagem para se reduzir a estrutura normal de fundo do
mamograma. Em seguida, sinais (microcalcifica~oes potenciais)
sac identificados por meio de "thresholding" (Iimiar) global de
nfveis de cinza. a terceiro passe e reduzir 0 numero de sinais
detectados erroneamente da seguinte forma :
(a) Examinando-se 0 espectro de pot€mcia de sinais individuais.
(b) Determinando-se a distribuiyao espacial dos ~!nais (Le. como
eles se agrupam).
(c) Examinando-se a rela980 entre tamanho, forma e valor do
ponto imagem de fundo das micracalcifica<;oes.
Usanda-se essa abordagem, 0 esquema computadorizado foi
testado usando 78 mamogramas, metade contendo agrupamentos
sutis de microcalcificac;oes e metade nao contendo agrupamentos.
a esquema foi capaz de detectar 870/0 de agrupamentos
verdadeiros com uma media de 2 falsas agrupamentos detectados
por imagem.



o metodo e esquematizado abaixo:

~lI1Q9L~~--.=ia=l!=:..a=li=za=d=Q~ _
I
V
Tecnica de Imagem de Diferenca'
-Filtro para melhorar a rela<;aosinal-rulda das microca~ifica90~s--.J
I
V
Extracao de Sinal
-Limiar (thresholding) global de nfvel de cinza
-IIErosao Morfol6gica"
-Limiar adaptativo de nfvel de cinz~
I
V
Extracao das Caracterfsticas

-Analise de textura
-Analise da distribuit;ao espadal
-Analise de contraste, tamanho e fundo
-Agrupamento nao-linear
I
V
\89rupamentos Detectados

FIG. 2.2 - Diagrama do algoritmo para detecC;80 de agrupamento
de microcalcificac;oes.



2.4.2 ..Tecnica de Imagern de [)uferen~a

Essa tecnica e usada para melhorar os sinais das
microcalcificac;oes suprimindo-se a estrutura de imagem de fundo
produzida pela anatomia normal da mama.

Usam-se dois filtros lineares cujos nucleos estao
representados abaixo:

Legenda

G] 1.0

• 0.75

II 0,125

D 0.0

(b)

FIG. 2.3 - Mascaras de filtros

o filtro "a" melhora estruturas pequenas, como as
microcalcificac;oes, enquanto 0 "b" suprime essas mesmas
estruturas.

Assim, subtraindo-se a imagem suprimida da melhorada,
tem-se a imagem de diferenc;a.

As mascaras de filtro acima , sac utilizadas em convolu9aO
de imagens conforme veremos nos capftulos tres e quatro.



Consiste de dois metodos de thresholding diferentes e de
urn operador morfol6gico.

Feita a imsgem de diferenC8, faz-59 um "thresholding"
global. A escolha do nivel de thresholding e baseada no
histograma de niveis de cinza da im2gartl inteira e foita de tal
forma que 980/0 de todos os pontos na imagem d3 di~8ren~8
fiquem como pontos de fundo.

Em seguida, urna "erosao morfol6gica" e e}cecuted8 par
meio dos elementos estruturais mostrados 8bai;co:

di]fib
~~

Essa operac;ao elimina sinais com area menor que 3 pontos,
porque sinais muito pequenos sac provavelmente causados por
ruido aleatorio na imagem e nao pela presenc;a de
microcalcifica<;oes verdadeiras.

Finalmente, urn limiar (thresholding) local adaptativo de nivel
de cinza e usado. Esse limiar e baseado em estatlsticas locais
(media e desvio-padrao) dos valores de nivel de cinza numa area
de 5,1mm x 5,1mm da imagem processada. Apenas os
pontos que tem valores maiores que urn multiplo especffico do
desvio-padrao acima do fundo sao mantidos. Variando-se 0 valor
do limiar local pode-se mudar a sensibilidade e especificidade do
esquema.

2.4.4 - Tecnica de Extra~aodas Caracteristicas

Os autores apresentam tres tecnicas diferentes: Analise de
textura, analise de contraste, tamanho e fundo, e agrupamento de
sinais.

2.4.4.1 - Analise de textura :



Para cada sinal que resta na imagem depots da extrac;ao,
urna regiao de interesse de 6,4mm por 6,4mm centralizada no
sinal e analisada. Primeiramente, uma corre\,.ao de baixa
freqQencia de tendencia de fundo (background-trend correction)
com grau polinomial 3 e aplicada.

A seguir, a partir de urn espectro uma Fourier bidimensional
e calculada urn espectro de pot~ncia. Se 0 primeiro momenta do
espectro de potencia e maior que 3,0 ciclos por miHmetro, 0 sinal e
eliminado. A distribui980 espacial dos sinais restantes e entao
analisada. Isso e feito determinando-se 0 numero de sinais em
regioes de 3,2mm x 3,2mm da imagem. Qualquer sinal que neo
estiver com pelo menos dois outros sinais numa regiao de 3,2mm
x 3,2mm e removido da imagem. Essa tecnica efetivamente
e!imina agrupamentos relativamente difusos que foram achados
palo esquema anterior.

- Usando-se a imagem original nao-processadCi, 0 valor media
dos pontos tirado a partir do sinal, 0 tamanho deste e 0 valor do
ponto de fundo do sinal sac determinados para cada' urn dos
sinais que restam na imagem processada. Depois disso, usanda-
se a curva caracterlstica do sistema tela-films e do digitalizador de
filme, a razao de radia980 (medido em termos cla exposic;ao a
raios X relativa) e estimado baseado no valor de ponto do sinal e
de sell funeo. A conversao para exposi9ao relativa lineariza
efetivamente os dados da imagem. Tres testes sac entao
aplicados baseados nas caracterlsticas determinadas de sinal
para remover falsos sinais da imagem processada.
Primeiramente, sinais cujo ponto de fundo esta abaixo de 110 sac
eliminados. Isso remove sinais falso-positivos nas areas muito
escuras da imagern. Depois, sa 0 contraste do sinal e rnuito baixo,
ele e eliminado. Esses tipos de sinais correspondem a rUldo de
imagem e sac resultado da aplica9ao de "tnresnolding" na imagem
em nlveis de cinza. Por ultimo, se 0 contraste de um sinal e
grande mas ele tern um tamanho pequeno, entao ele e eliminado.
Esses sinais sao normal mente causados pelo ferramental de
manipula980 dos filmes, como por exemplo arranhOes na emulsao
do filme.

Finalmente, os sinais restantes na imagem processada sac
entao agrupados pela passagem de um quadrado de 3,2mm x
3,2mm sobre a imagem. Como foi feito com 0 discriminador de
distribui9ao espacial, se houver 3 ou mais sinais no quadrado,



esses saa passados a imagem de safda. A imagem final
processada contem microcalcifica<;oes agrupadas.

2.5 - fJUELHORIA DA RrELACAO S~NAl~RU~DO
E~\J~ CAD (D~agra6$~nc(Q AUid~001t~'!J) po~'
Compn.atador}.

Em [CHAN-88] foram analisadas as caracterfsticas ffsicas de
microcalcific8<;oes de um banco de dados de 39 mamogramas de
pacientes submetidos a bi6psia da mama. Um metoda de extra~o
de sinal foi desenvolvido para determina~ao do tamanho,
contraste e relac;ao sinal-rulda de cada microcalcifica~o de
mamogramas nao-processados. 0 espectro de potEmcia medio
das microcalcifica<;oes dessa forma extrafdo fai comparado ao do
fundo marnogn3fico. Baseado na analise dessas caracterfsticas, foi
projetado um novo tipo de filtro espacial, obtido pela diferenca
entre urn filtro comparativo e urn filtro de borda quadrada, que
pode preservar seletivamente 0 conteudo de freqCH~nciadas
microcalcificacoes enquanto suprime 0 fundo de baixa freqOemcia
e 0 rufda de alta freqQencia. A rela~ao sinal-ruldo das
microcalcificacoes e assim melhorada. Testes de extracao de sinal
que fazem uso do tamanho, contraste, conteudo de freqQencia
local e propriedades de agrupamento das microcalcifica90es
foram empregados para posterior discriminacao entre sinais
verdadeiros e estruturas mamograficas normais au acidentes de
manipula9ao dos filmes (artefatos). De maneira a avaliar a
utilidade clfnica potencial dessa abordagem, 0 programa foi
aplicado a 20 mamogramas que continham agrupamentos sutis de
microcalcifica<;oes. Esses mamogramas nao estavam inclufdos no
banco de dados mencionado acima. 0 esquema computadorizado
de detecvao forneceu uma taxa de detec9ao de agrupamentos
falsos-positivos de 90%. E a cada duas imagens detectou urn
falso-positivQ.



o metoda e esquematizado abaixo:

Esquema da extrac;ao das caracteristicas das
microcalcificac;oes:

lli{amograma Digital ]
I
V
Localiza90es de Microcalcifica<;:oes Individuais Determinadas por
Radiologistas
I
V
Correcao por Fundo Estruturado em Cada LOC81~~ de Sinal
I
V

IDeterminaC;t3opor Estatlstica Local 1
I
V
INfvel de 'Threshold" para Extrac;ao de Sinal ]
I
V
Crescimento da Regiao para DeterminaC;8o de Pontos
Relacionados Acima do uThreshold"
I
V
ITamanho do Sinal, Contraste e RelaC;8oSinal-Rufdo

FIG. 2.5 - Diagrama para melhoria da relac;ao sinal/ruldo.

Para um mamograma de entrada, as localizac;oes de
microcalcificac;oes individuais foram primeiramente identificadas
por um radiologista experiente. 0 computador entao extraiu as
caracterfsticas dos sinais em cada localizaC8o como descrito a



seguir. Urn fundo estruturado numa regia,o.pa~ic.ular c~ntrada n~
sinal foi estirnado por ajuste de superflcle bldlmenc~onal e fOI
subtrafdo da regiao. 0 valor media de ponto e 0 desvio padrao da
variacao de rufdo na regiao subtrafda pelo fundo foram calculados.
Utilizando-se a entrada de urn nfvel de "threshold", definido como
a raz80 entre urn contraste do llthreshold" do sinal e 0 desvio
padrao da variacao de ruido local, 0 computador calculou 0 valor
local de "threshold" do ponto acima do qual este era considerado
pertencente a regiao do sinal. LIma tecnica de crescimento de
regiao foi entao ernpregada para se loc8lizar os pontos
relacionados que tinl1am valores acima do llthreshold". 0
Tamanho do sinal \.foi calculado como 0 numero de pontos
relacionados na regiao do sinal, e 0 contraste d3 sinal, como a
diferenca entre 0 valor maximo de ponto do sinal e 0 va!or medio
de ponto do fundo local. A rela9ao sinal-ruldo fai deeD ps!a raz80
entre 0 contrasts de sinal e 0 desvio padraa du variac50 de rulda.
Para se obter 0 espectro de potencia das microcalcificac;oes,
foram primeiramente isolados dos mamogramas os agrupamentos
de microcalcificacoes utilizando-se 0 esquema acima. Os pontos
que tinham valores abaixo do nfvel de "threshold" local foram
estabelecidos como de valores constantes. Uma transformada de
Fourier dessa imagem com fundo constante foi entao determinada
e 0 espectro de potencia calculado. Tirou-se as medias dos
espectros de patencia obtidos de todos os agrupamentos e
comparou-se a media do espectro de potEmcia do fundo
mamografico por normalizacao do rUlda de alta frequencia para a
mesma patencia.

Para comparar 0 conteudo de freqOencia de regi6es
determinadas com e sem microcalcifica~oJ foi calculado 0
espectro de potcncia em uma regiao de 64 x 64 pontos ao redar
de cada localiz2t;ao de sinal. A regiao foi primeiro corrigida para 0
fundo estruturado como descrita acima e entao uma transformada
de Fourier foi realizada. A freqO~ncia no conteudo foi avaliada
como 0 primeiro momenta do espectro de potencia.

Baseado nas caractGristicas ffsicas das microcalcificac6es,
forarn entao desenvolvidas tecnicas de melhoramento da relac;aa
sinal-ruldo e de extral;ao de sinal para a deteccao automatizada
de microcaicificac6es em mamogramas. A abordagem geral
usada no esquema de deteccao autamatizado e resumidamente a
seguinte: uma tecnica de imagem de diferenca e empregada para
melhoria da relacao sinal-rulda das microcalcifica<;oes em um
mamograma. Os locais com sinais potenciais sac entao



identificados por tecnicas de "thresholding". Testes de extra980 de
sinal projetadas com base nas caracterlsticas de
micracalcifica<;oes agrupadas em mamogramas sac usadas para
se distinguir sinais verdadeiros de rUlda au acidentes (artefatos). A
salda do cemputador indica ao radiologista as Icceliza<;oes de
agrupamentos suspeitos.

A partir da compara~o dos espectros de potencia medics
das microcalcifica<;oes e do fundo no mamograma, foi selecionada
uma combinac;ao de um filtro comparative , com tamanho de
nucleo de 3 x 3 pontos e um filtro de borda quadrada, de largura
interna = 5 pontos e largura externa = 9 pontos, para melhoria da
relacao sinal-ruldo. A diferenc;a entre esses dois mtros e que um e
filtro de passa-banda que ressalta seletivamente a extensao de
freqOencia de urn mamograma no qual a diferenca entre os
conteudos de freqOencia entre microcalcifica<;oes e 0 fundo
mamografico e maior. Abaixo, a tecnica de llthmsholding" de
nfveis de cinza para isolamento dos locais de sinais potenciais da
imagem de diferenca (Le., a imagem apos tratamento espacial
com 0 filtro de diferenca).

[UThresholding" Local na Imagem de Diferenc;a
I
V
Determinar;;ao de Estatlstica Local acerca de Cada local de Sinal
Potencial
I
V
I"Threshold" local de Nfveis de Cinza
I
V
Crescimento de Regiao para Determinacao de Pontos
Relacionados acima do Threshold
I
V
Tamanho do Sinal, Contraste e Espectro de Potencia da
Localizavao do Sinal em Imagem Nao-Processada

FIG. 2.6 - Diagrama de thresholding.



o procedimento e similar ao descrito no esquema anterior,
exceto que
(a) Os locais de sinais sac determinados por "thresholding" de
nfveis de cinza global na imagem de diferenca em vez de por
radiologistas.
(b) A extracao de sinal e realizada na imagem de diferen<;a.

Os sinais potenciais extrafd9s pela tecnica de "thresholding"
de nfveis de cinza influenciam tanto sinais verdadeiros como
falsos. Baseado nas propriedades ffsicas das microcalcifica<;6es
obtidas por analise dos mamogramas, foi imposto um limite
superior de 80 pontos e urn limite inferior de 4 pontos no tarnanho
original, um limite superior de 10 desvios padroes na rela980 sinal-
rufdo, e urn limite superior de 3 ciclos/mm no primeiro momenta do
espectro de pot€mcia local de maneira a reduzir 0 numero de
sinais falsos causados por rufdos au acidentes. Fina!mente, foi
empregado um criteria para localizacao de agrupamentos que
continham mais de 3 sinais em uma regiao de 1,2 em de diametro.

2.6 - AVALIACAO DO AUXlllO REAL TRAZIDO
PORCAD

Em leHAN-gO] e analisada a deteccao de microcalcificacoes
por computador em mamogramas, para determinar sa 0
diagnostico por computador pode melhorar 0 desempenho de
radiologistas sob circunstancias controladas porem realistas. Os
resultados do estudo mostram que a deteccao 8uxiliada por
computador, levada a cabo pelo programa dos autores em seu
estado atual de desenvolvimento, melhora significativamente a
exatidao em se detectar microcaicific8coes agrupadas sob
condicoes que simulam a rapida interpretacao de mamogramas
em tela. Os resultados sugerem tambem que uma reduy80 na
taxa de falsos positivos do computador vai futuramente melhorar a
exatidao de diagnostico dos radiologistas, apesar desta melhoria
ter pouca importancia estatfstica neste estudo.
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Sessenta mamogramas em filme foram selecionados para
este estudo por um mamografista experiente, que não participou
nos experimentos de desempenho dos observadores. Trinta dos
mamogramas continham um único agrupamento ou
microcalcificações sutis que tinham sido verificados por biópsia ou
por vistas magnificadas. Esses filmes foram selecionados de um
arquivo muito maior contendo agrupamentos difíceis acumulados
pela Universidade de Chicago. Um agrupamento era escolhido
apenas se não fosse prontamente visível. Cada agrupamento
continha quatro ou mais microcalcificações, e a maioria das
microcalcificações individuais tinha diâmetro menor que 0,3mm. A
outra metade dos mamogramas usados no estudo eram casos
"normais" que não tinham agrupamentos numa inspeção
cuidadosa. Alguns desses mamogramas mostravam outras
anormalidades, como áreas de densidade maior ou distorção
parenquimática, mas foram classificadas normais para o propósito
do estudo se ausentes de microcalcificações. Os sessenta
mamogramas incluíam uma faixa típica de densidades e
tamanhos de mamas. '

Após digitalização os autores utilizaram ° método de
detecção por computador, desenvolvido anteriormente e que
consiste em processar uma mamografia digital por métodos
lineares ou não-lineares para melhorar a relação sinal-ruído das
microcalcificações da imagem. Técnicas de "thresholding" de
níveis de cinza, que combinam "thresho!ding" global de níveis de
cinza e "thresholding" localmente êdaptativo, foram empregadas
para se extrair os sinais potenciais do ruído de fundo. Em seguida,
critérios de extração de sinal foram impostos aos sinais potenciais
para se distinguir os sinais verdadeiros de ruídos ou de acidentes
de revelação. O computador, após este processamento, indica os
locais que podem conter agrupamentos de microcalcificações na
imagem.

Os mamogramas foram lidos em cada uma das três
condições : (1) Um único mamograma era interpretado sem o
computador. (2) Um par de mamogramas idênticos era
apresentado lado a lado, com círculos sobrepostos em um filme
para indicar localizações nas quais o computador detectou



micrecalcifica90es agrupadas (nfvel 1). A exatidao do computador
nessa condi~o foi 87 % de detec980 de agrupamentos
verdadeiros positivos com uma media de 4 fa!sas positives por
imagem. (3) Um par de mamogramas identicos foi apresentado de
maneira similar a condi~o 2, exceto que um nfvel simulado de
exatidao do computador foi empregado, fornecendo 87% de
verdadeiros positivos com 1 falso positivo a cada duas imagens
(nfveI2).

Considerande-se que 0 fndice "A" representa a area sob a
curva ROC ( receiver operating characteristic) binormal melhor
ajustada quando tra9ada em quadrado de unidade, ou os
parametros (coeficientes angular e linear ) da curva ROC
binormal quando tra~da em unidades nermais de prebabilidade,
observou-se que 0 desempenho dos radiologistas foi mais pobre
quando eles Iraram os mamogramas sem 8I.uxflio previo do
computador (A=O,94). Com nfvel 1 a curva mostra melhorias
(A=0,97) e, com nfvel 2, ainda melhor que nfvel 1 (A=O,98).

2.7 - REDUCAO DO NUMERO DE FALSOS
POSIT~VOS

Em [JIANG-92] apresenta-se uma nova tecnica de analise
de caracterfstica, que e baseada em contraste e area de sinal, que
pode ser usada para reduzir 0 numero de falsos positivos
detectados pelo esquema computadorizado da equipe. 0
contraste radiagrafico e convertido em seu contraste de radiacao.
A seguir e calculada a espessura do sinal e entao sac
discriminados os falsas sinais baseados em sua espessura. A
tecnica de extraC80 de caracterfstica e urn processo de dois
passos. 0 primeiro passo e corre980 de tend~ncia de fundo; 0
segundo e extrac;aode sinal iterativa baseada em crescimento de
regiao. Foi avaliada a tecnica em um estudo de simula98o. Os
resultados mostram que a tecnica e efetiva para sinais com
espessura maior que 0,1mm. Resultados preliminares de
aplica9ao da tecnica de analise de caracterfstica ern um banco de
dados com sinais de microcaicificacoes ambos falsos e
verdadeiros indicam que esta tecnica pede ser util em reduzir a
taxa de deteccao de falsos positivos do esquema
computadorizado.



A tecnica de extra<;aode caracterfstica descrita foi aplicada
para se analisar os sinais verdadeiros e talsos detectados pelo
esquema computadorizado dos autores. Foi usado urn banco de
dados de 39 mamogramas (cada urn tendo pelo menos urn
agrupamento de microcalcifica<;oes)que continham urn total de 41
agruparnentos.0 esquema achou 33 agrupamentos verdadeiros e
100 talsos. Foi analisada a espessura efetiva de sinal e a largura
efetiva de sinal ( definida como a raiz quadrada da area do sinal)
para sinais tanto verdadeiros como talsos antes do ajuntamento
final de agrupamentos de microcalcifica<;oes.Urn "threshold" da
espessura efetiva de sinal maior que O,07mm eliminou 20% des
falsos sinais analisados, com perda de 1 sinal verd(;1deiro.Urn
segundo "threshold" da espessura efetiva de sinal rnenos que a
largura efetiva de sinal mais O,2mmeliminou outros 10% de falsos
sinais analisados, com perda de urn sinal verdadeira. Em terrnos
de agrupamentos, que eram a safda final do esquema
computadorizado, a combina<;ao dos dois "thresholds" acima
eliminou 37% dos falsos agrupamentos sem perda de ,nenhum
agrupamento verdadeiro.

2.8 DIETECCAO DE
~w~ICROCAlC~FICACOES
DETAlHES.

AGRUPArJ1E[tJTO DE
au OUTROS

2.8.1 - Usando redes neull"aas.
Em [WU-92], redes neurais artificiais foram aplicadas para a

diferencia980 entre agrupamentos de microcalcifica<;oes
verdadeiros e padroes parenquimaticos normais, assim como para
diferenciacao entre agrupamentos reais e falsas-positivos
apentados por urn esquema computadorizado para detecc;aode
rnicrocalcifica<;oesem rnamogramas digitais. A diferenciac;aofoi
posta em pratica tanto no dominie espacial como no de
freqOencia. 0 desempenho das redes neurais foi avaliado
quantitativamente por meio de analise ROC (receiver operating
characteristic). Foi encontrado que as redes puderam distinguir
microcalcificacoes agrupadas de areas normais sem



agrupamentos no domlnio de frequemcia, e que elas puderam
eliminar aproximadamente 50% de agrupamentos falsos-positivos
ao mesmo tempo em que preservaram 95% dos agrupa.mentos
positivos,· quando aplicadas aos resultados do esquema de
deteccao automatizado. E necessario um banco de dados amplo
de treinamento para as redes neurais executarem confiavelmente
sua tarefa em situacoes cHnicas.

2.8.2 POll" processamento adaptatnvo n
vDzDnhan~a

Em [MORROW-92], tem-se a descricao de que os objetos em
mamogramas variam largamente em ta.manhoe forma. Tecnicas
classicas de melhoramento de imagem nao conseguem se
adaptar as variadas caracterlsticas desses objetos. Urn metoda
adaptativo para melhorar 0 contraste de objetos mamograftcos de
tamanhos e formas diversas e apresentado. 0 metoda usa cada
ponto na imagem como uma semente para fazer crescer uma
regiao. A extensao e forma da regiao adapta-se a variacoes locais
de nlveis de cinza da imagem, correspondendo a um objeto. 0
contraste de cada regiao e calculado levando-se em conta seu
fundo individual. 0 contraste e entao melhorado aplicando-se uma
transformacao empfrica baseada no valor de ponto-semente de
cada regiao, no seu contraste e em seu fundo.

Uma medida quantitativa da melhoria do contraste da
imagem e tambem descrita com base em urn histograma de
contraste de regiao e usada para comparacao dos resultados.
Usanda-se imagens mamograficas digitalizadas 3m alta resolucao
(tamanho de ponto de imagem de menos que 0,1mm), mostra-se
que a visibilidade de agrupamentos de microcaicificacoes e
detalhes anatomicos e melhorada consideravelmente nas imagens
processadas.

Os autores desenvolveram 0 processamento de imagem
adaptativo a vizinhanc;a (baseado em regiao). Sendo que uma
vizinhanca e definida em cada ponto da imagem. A extensao
desta e dependente das caracterlsticas da porcao da imagem em
que 0 dado ponto esta baseado. Essa vizinhan~ de pontos
similares e chamada de regiao. Na segmenta~o de imagem, e
estabelecido que os grupos de pontes tem algumas propriedades
em comum, como nfveis de cinza similares, e dessa forma esses



grupos sac usados para se definir regioes de imagem
descontinuas chamadas segmentos. 0 processamento baseado
em regiao pode ser executado inicialmente segmentando a
imageme entao processando cada segmento por vez.
Altemadamente, 0 processamento baseado em regiao pode definir
regioes sobrepostas para cada ponto e processar cada uma
independentemente. As regi5es, se apropriadamente definidas,
devem corresponder aos objetos. Em seguida, objetos na imagem
sac processados como unidades, em vez de pontes sendo
processados usando grupos arbitraries vizinhos (por exemplo,
mascaras de 3 x 3).

o passo fundamental no algoritmo de processamento de
imagem baseado em regiao e definir a extensao de regioes na
imagem. Ha dois tipos: regioes nao-sobrepostas, obtidas por
tecnicas de segmentac;ao, e regioes sobrepostas, obtidas por
tecnicas de crescimento de regiao. As regioes sobrepostas foram
usadas neste estudo, porque regioes descontfnuas resultariam em
um efeito de aparecimento de bordas nos segmentos, 0 que
prejudicaria a qualidade da imagem processada. .

A tecnica de crescimento de regiao usada por [MORROW-
92] e baseada em urn algoritmo grafico simples de preenchimento
por semente. Ela tambem e conhecida como agrega~o de
pontos. Nessa metodo, regioes consistem em pontos canectados
au relacionados que se encaixam em um desvio de niveis de cinza
determinado em relac;ao ao ponto inicial ou semente. Para as
imagens de mamogramas de alta resolU<;aousadas no estudo, a
conexao de 4 pontos foi determinada, par compara~o visual,
como adequada para permitir 0 crescimento de regiao de forma
acurada, apesar de que alguns objetos pequenos foram melhor
comparados a partir de regioes de 8 pontos conectados.
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o fluxograma abaixo mostra o algoritmo de crescimento de
região.

Testar próldmopoMo

Adicionar ponto-semente
na fila de primeiro plano

Tirar ponto de
topo da fila

Sim

Ir para pr6xlmo
fluxograma

Marcar como primeiro
plano e adicionar
vizinhos à fila de

primeiro plano

Marcar como

fundo

FIG. 2.7 - Fluxograma do algoritmo de crescimento de região 
primeira parte.
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A fila de prlmclro
plano ests v8ziu ? Sim

testar
novo
ponto

Incrementar
o cOlltl:ldor

dam"
deflmdo

Tirar ponto do
topo da fila

Maresr os vizinhos do
ponto corrente como

semlo da pr6ximll caffiadll
de fundo c coloca-Ios

na prlix:ma fila

FIG. 2.8 - Fluxograma do algoritmo de crescimento de regiao -
segunda parte.

o algoritmo comec;;acom urn dado ponto, chamado de semente.
Esse ponto e colocado em uma fila inicialmente vazia, para ser
avaliado para inclusao au exclusao na regiao que esta crescendo.
Entra-se entao no La<;o(Loop) principal. Se a fila estiver vazia, 0
programa sai do Laco (Loop). Caso contrario, 0 primeiro ponto e
tirado da fila. Esse ponto e chamado de ponto corrente. Se 0 sell
valor de nfvel de cinza estiver dentro do desvio especificado em
relacao a sernente, ele e classificado como ponto de primeiro
plano. Seus vizinhos imediatos (conectados em 4 OU 8) sac
possivelmente pontos de primeiro plano, e sac adicionados a fila,
se eles ja nao estiverem la par estarem conectados a pontos
previamente examinados. Se 0 ponto corrente estiver fora do
limite de nlvel de cinza permitido, ele e marcado como ponto de
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fundo, e um ponto delimitador da região foi atingido. Regiões
podem ter várias bordas internas, além das bordas delimitadoras
externas. Dessa forma, o fundo pode consistir em mais de um
conjunto de pontos, com cada conjunto desses sendo desconexo
em relação aos outros. Depois de todas as vizinhanças correntes
dos pontos terem sido examinadas, o controle do programa é
direcionado de volta ao início do Laço (Loop), para se estudar o
próximo ponto na fila. O passo ~nal consiste em se achar uma
região acerca da semente e completar o fundo. Isso é feito
começando com os pontos de fundo existentes, como
determinado durante o crescimento do primeiro plano. Os vizinhos
desse conjunto são "examinados para ver se eles pertencem ao
primeiro plano ou ao fundo. Se não, estabelece-se que eles são a
próxima camada do fundo. A nova camada é então usada para se
crescer uma outra camada e assim por diante, até que a largura
de fundo especificada é atingida. O procedimento de crescimento
de região como descrito acima tem de fato ineficiências, no
sentido em que um dado ponto pode ser checado mais de uma
vez para colocação na fila. Algoritmos mais complicados podem
ser usados para fazer crescer regiões ao longo de segmentos em
linha, e dessa forma parcialmente eliminando essa ineficiência.
Testes preliminares de um algoritmo baseado em varredura de
linha mostraram melhoria mínima para imagens mamográficas,
pois o tipo de região em crescimento em mamogramas é
normalmente complexo.

Em [MORROW-92] observou-se a validade da melhoria de
contraste por crescimento de região em imagens mamográficas.
Mais detalhes anatõmicos ficaram visíveis quando se usou a
técnica em mamogramas de uma biblioteca radiológica de ensino.
Mostrou-se também que a técnica teve resultados superiores,
quando se mediram os histogramas de contraste, quando
comparada a outras técnicas conhecidas para melhoria de
imagens médicas.



2.9 - DETECCAO DE CALCIFICACOES

Shen em [SHEN-93] e [SHEN-94] apresentam um trabalho
para diferenciacao entre formas de microcalcificacoes quanta a
sua rugosidade. 0 estudo obtem grande sucesso na
caracterizacao em calcificacoes de bordas arredondadas (suaves )
e bordas asperas (rugosas). Eles classificam as calcificacoes
indicando que as rugosas pertencem a tumores malignos e as
suaves a tumores benignos.

2.10 - CONCLUSAO

Os pesquisadores estao preocupados em auxiliar 0
diagnostico, otimizando tanto a parte da obtencao da imagem
quanta 0 processamento.

o enfoque que mais se tem dado, e na melhoria dos
sistemas de imagem. Os resultados obtidos nao sac conclusivos,
pois as imagens continuam pobres na maioria dos casos. 0
processamento da imagem para identificacao de seus elementos
constituintes nao tem side muito explorado.

Entretanto um dos dados apresentado pelo trabalho de Le
Gal [LE GAL-84] nos pareceu muito promissor. 0 fato das
microcalcificacoes anelares estarem associadas sempre (100%»
aos tumores benignos e as vermiformes associadas sempre aos
tumores malignos, nos interessou pela certeza estatfstica que
apresenta.

Por este motivo resolvemos detectar por processamento
computacional, estes dois tipos de microcalcificacoes.



3.1 - !ntrodu~ao,

Em 18 de dezembro de 1962 foi concedida a P.V.C. Hough
[HOUGH-62] a patente de "Method and Means for Recongnizing
Complex Patterns".

Ele requeriu a patente para um invento relativo ao
reconhecimento de padroes complexos.

Urn dos objetivos do invento de Hough e a previsao de urn
metoda para reconhecimento de padroes comp!exQs em uma
fotografia; outro objetivo e propiciar urn metoda e um meio
aperfei90ado para 0 reconhecimento de trilhas de partfculas em
fotografias obtidas em uma camara de bolha. Este metoda era
muito interessante para a fisica modema, onde os elementos a
serem estudados e tratados sac cada vez menores. A observavao
desses elementos torna-se cada vez mais diffcil e a solu~ao cada
vez mais complexa. a dispositivo utilizado para a observa~ao de
partfculas carregadas e a camara de bolha , na qual essas
partfculas criam trilhas ao longo de sou percurso de
deslocamento, compostas de pequeninas bolhas com tamanho
aproximado de urn centesimo de polegada, dependendo da
ioniza~ao especffica da partfcula iniciante. Entretanto, estas
trilhas assumem formas com padroes complexos e sac facilmente
fotografadas se usar urn fundo preto. As fotografias necessitam de
muitas horas de estudo de urn observador treinado para
reconhecer os padroes complexos das trilhas. A menos que urn
grande numero de observadores sejam utilizados, 0 tempo de
processamento dos dados fica longe da escala de produ~ao
desejavel.

De forma sucinta os procedimentos do metodo desenvolvido
por Hough consistem em:

a) Dividir a fotografia em pequenos quadrados.
b) Captar urn quadrado por uma camara de televisao
(iconosc6pio) . "



c) Enviar este sinal de vfdeo a urn circuito eletronico,
tambem motivo desta patente, que produz 8
transformada plana de segmento de linl18S retas.

d) Enviar 0 sinal resultante a um oscilosc6pio.
e) Captar esta imagem por uma camera de te!evisao e

gravar em uma fita magnetica.
f) Enviar final mente, esta informa98o da TItamaonetica para

o computador. ,
g) Repetir estes proce9imentos para todos padacos

(quadrados) da imagem.

o equipamento eletronico, capaz de realizar uma
transformada plana tem por objetivo ca!cular os cOGficientes
angulC1re linear de uma reta.

A divisao da fotografia em pequenos quadrados tern par
objetivo tomar as complexas trilhas obtidas na ci2mara de bo~has
em pequenos segmentos de retas. Obtendo para scgmentos de
retas seus ceeficientes, pede-se guardar apanas estas
informa90es para posterior analise, ao inves de Lima imagem .

Este metoda foi utilizado largamente por vanos
pesquisadores, porem ja com modifica90es substanciais, ao ponto
de pouco se identificar com a ideia original.

Duda e Hart [DU DA-72] desenvolvem 0 metoda aplicado a
retas. Em [DUDA-72] e ava!iada que urn dos problemas mais
constanta do processamento de imagens par camputador, e a
deteccao de segmentos de linhas retas onde constantemente uma
imagern e digitalizada com urn fundo branco e um conjunto de
pontos pretos.

o problema principal consiste em detectar a presenva de
grupos de pontos colineares ou quase colineares.
Fundamentalmente uma das maneiras de saber se certos pontos
sac colineares e ca!cu!ando as coeficientes das retas dadas par
cada par de pontos, efetuando a permutacao entre todos eles dois
a dais, em seguida comparando quais coeficientes sac iguais .

Porem , ern urn dado ponto da imagem podem passar
infinitas retas. E uma reta que passa per estc ponto pode ser



definida por dois parametros ( 0, r ), onde ur" indica a distancia
minima entre a reta e a origem do plano cartesiano, e onde 0 e 0
angulo que 0 segmento de reta ur" faz com 0 eixo Ux" do plano
cartesiano. Todos os pontos que caem sobre esta reta podem ser
representados pe!a equacao :

onde Ur" e uo" sac os parametros ja especificados enteriormente.
Disto tira-se as propriedades :

a) - Urn ponto no plano imagem corresponde a uma
curva senoidal no plano de parametres.

b) - Um ponto no plano de parametros corresponde a
uma linha reta no plano imagem.

c) - Pontos contidos numa mesma linha reta no plano
imagem correspondem a urn ponto de
cruzamento das curvas no plano de
parametros. .

d) - Pontos contidos numa mesma curva no plano de
parametros, correspondem a urn ponto de
cruzamento de linhas no plano imagem.

o processo para obtencao das retas contidas em um plano
imagem, consiste em tomar um por urn todos os pontes
pertencentes a este plano e os substituir na equaC80 supra citada.
Inicialmente cria-se e zera-se um arranjo acurnulador numa matriz
de e valores por Ur"valores. Por exemplo, pre defini-se valores
para 0, toma-se um ponto e aplica na cqu8cao para as valores de
o obtendo valores de ur" .Estes valores obtidos de Ur" por 0
definem uma celula do arranjo acumulador que recebera um voto.
Logo , 5e se pre definir dez valores de 0 tern-se para cada ponto
do plano irnagem dez valores de Ur" calculados e dez votos
dep05itados no arranjo acumulador , em seus respectivos valores.
Repetindo este processo para todos os pontos do plano imagem,
tern-se no final nas celulas do arranjo acumulador valores
indicando quantos pontos sac colineares, isto e, se uma celula
tiver 0 valor oito, e porque existem oito pontos colineares cujos
valores ur" e 0 sac conhecidos.

Duda e Hart [DUDA-72] , a partir de imagem de uma caixa
efetuaram os seguintes procedimentos: aplicaram um detector de
bordas, binarizaram a imagem obtendo uma imagem com apenas
o desenho das arestas da caixa; em seguida utHiz£lram0 metodo



de transformada de Hough e encontraram as equac;oes das
arestas. Mostrando 0 arranjo acumulador com as diversos picos,
correspondentes a cada uma das arestas.

Adrian Low [LOW-91] afirma que a combinaC80 de pontos
para detectar segmentos de retas, ou melhor, pontos colineares,
convencionalmente, apresenta um grande inconveniente. E
necessario determinar aproximadamente "n ao quadrado" linhas e
consequentemente 0 processamento de "n ao cuba" comparac;oes
para cada ponto de todas as linhas. Logo 0 trabalho
computacional torna-se muito morose a medida que aumenta 0
numero de pontos pertencentes a imagem.

A transformada de Hough, sendo uma tecnica com grande
eficiEmcia computacional, apresenta uma nova visao para analise
de imagem, quanta a deteccao de padr6es c~eformas, pais ao
contrario das demais, nao necessita que 0 modele a SGr detectado
esteja completo, ou melhor dizendo, nao apresente continuidade,
podendo estar segmentado au fracionado. Para a detecC80 de
linhas retas (segmentos de retas); ao inves de utilizar-se do
princlpio de descoberta de pontos colineares, utiliza-se uma
SOIUC;80 matematicamente equivalente, que consiste em encontrar
segmentos de retas concorrentes. A princlpio esta ideia parece
absurda pais em um ponto passam infinitas retas, 0 que
aparentemente multiplica 0 tempo de processamento, porem nao
e verdade.

A transformada de HOUGH analisa todas as possibilidades
de existencia de segmentos de retas que cortam cada ponto da
imagem, pois ela avalia isto de maneira diferente da convencional.

Segundo [LOW-91] a transformada de HOUGH preve que a
imagern a ser analisada possua fronteiras bern definidas , isto e,
necessita que os pontos sejam previamente definidos atraves de
limites de tons de cinza ou de cores. A im8gem de urn
determinado objeto composto de linhas retas deve apresentar
nlveis de contrastes definidos computaeionalmente, porem nao e
necessario corrigir visual mente. Uma imagem binarizada, seria a
ideal para a aplicaC;aodesta teenica. Para uma imagem de varios
tons de cinza e necessario definir qual valor de tom e considerado
fronteira, ou entao aplicar qualquer tecnica que possibilite delinear
as fronteiras a serem pesquisadas(existem inumeras tecnicas para
detec~o de bordas ou fronteiras). A transformada de HOUGH e
uma tecnica que serve para detectar nao apenas segmentos de
retas, mas tambern curvas e segmentos de curvas, desde que as "



mesmas possam ser representadas por equacoes parametric£s;
Com isto, consegue-se detectar: retas, circunferencias, e!ipses,
parabolas, hiperboles, etc.

A FIgura 3.1 apresenta urn exemplo de imagem ap6s a
detecC80 de fronteiras (bordas) e "thresholdinr;" (apresentando
apenas os pontos significativos de fronteiras).

Fig. 3.1 - imagem binarizada com alguns pontos.

3.2.1 - PRINCIPIOS BAslCOS DE TRANSFORMADA DE
HOUGH PARA LlNHA RETA

Se se tomar uma linha reta contida em urn espaco e usar
como referencial 0 plano cartesiano de eixos X e Y , tem-se que
uma reta pode ser representada pela equacao:

x = valor da projecao do ponto sobre 0 eixo X.

y = valor da projecao do ponto sobre 0 eixo Y.



Em [Low-91] a transformada de HOUGH para uma reta,
consiste em transladar os pontos do plano de imagem (plano
cartesiano x, y) para outro plano, 0 plano dos parametros, isto e,
muda-Ios do plano "x,y" para 0 plano "m,c".

Quando muda-se urn ponto do plano imagem p8ra 0 plano
de parametres, aquele ponto define um segmento de reta. Oaf e
passlvel extrair as seguintes propriedades:

Propriedade 1 - Urn ponto no plano imagem representa uma
reta no plano de parametros.

Propriedade 2 - Um ponto no plano de parametros
representa uma reta no plano de imagem.
E a propriedade da reversibilidade.

Propriedade 3 - Todos os pontos coHneares no plano de
imagem apresentam urn ponto comum de interseccao
de retas no plano de parametres.

Tomando um exemplo pratico para ilustrar melhor estas
propriedades, tem-se que dada a equacao de uma linha reta no
plano de irnagem (cartesiano x,y) e representada p8!OS pontos da
figura 3.2 .

",
"3 ---~------------.

,".... I
, , I
, "-2 ---~---~ :I,' I
: I '- I
I I" I

1 ---~----:---~ I
I • I" I
I I I '" I

I I ' I

FIG. 3.2- reta de pontos

Os pontos da figura acima, podem ser representados pela
equacao no plano cartesiano e transpostos para 0 plano de
parametros.



Na tabela 3.1, as coordenadas de cada um dos pontos no
plano de imagem sac transformadas em constantes, gerando os
novos coeficientes linear e angular para a equacao no plano de
parametros, obtendo assim as novas equacoes neste plano.

yy.tendo
3=m1+c
2=m2+c
3=m4+c
O=m4+c

Tracando as retas no plano de parametres (m,c) obtem-se a
figura 3.3 .

c

cruzame..nt \ :
de 3 pontos ~\
em( -1,4)~ :. ...---...-cruzamsnto

de 2 pOJ11Q3
em (o,~»

c
Fig. 3.3 - retas no plano de parametros.



Observando a figura 3.3 consegue-se perceber que tres
segmentos de retas se interceptam no ponto c = 4 e m = -1. As
coordenadas deste ponto no plano de parametros P(c,m)
constituem os coeficientes linear e angular da equ8C;80 de uma
reta no plano de imagem que e :

y = -1 x + 4 eq.3.3

e como tres retas S8 cruzam no plano de parametros neste ponto
P(c,m) , conclui-se que tres pontos no plano de imagem,
pertencem a reta dada pela equac;ao 3.3. Tambem pode-se
extrair que a reta dada pelo ponto P(4,3) , cuja equac;ao transposta
para 0 plano de parametros e

que intercepta outra reta, 0 que denota que este ponto P(4,3)
determina tambem outros segmentos de retas com outros pontos,
o que era de se esperar. \

Atraves deste metodo, nao s6 e posslvel determinar as retas
de uma imagem, por meio de sua equac;ao, bem como executar 0
caminho reverse para verificar a equac;ao, ista a, obtida a equac;ao
verificar quantos e quais pontos pertencem-na.

3.2.2 COMO EXECUTAR ESTE METODO
COMPUTACIONALMENTE

[LOW-91] mostra que para realizar computacionalmente este
metoda deve-se montar urn arranjo matricial bidimensional onde
as colunas determinam os valores da variavel "m" e as linhas
determinam os valores da variavel "c". E como pegar 0 plano de
parametros e 0 quadricular para que cada celula represente uma
coordenada e uma ordenada dadas respectivamente pelos
posslveis valores de "m" e "c".

Antes porem de iniciar 0 processamento dos dados
necessita-se zerar os conteudos de cada celula da matriz, isto a,
trac;ar um plano de parametros (m,c) limpo, sem tra<;ar qualquer
coisa.



Tomando urn ponto P(x,Y) e definindo a equa<;80 de uma
reta no plano de parametros na forma

e atribuindo a "m" urn valor adequado obtem-se um valor de "c".
De posse desse valor procura-se a celula correspondente e sorna-
se 1 (urn) ao antigo valor la contioo que neste C8S0 e zero, pois 0
arranjo esta zerado. Isto e como colocar urn ponto no grafico de
pararnetros (m,c). Atribuindo todos os valores preestabelecidos
para "m" obtem-se os correspondentes valores de variavel"c", que
da mesrna forma j~f citada acima sac urn a urn adicionados a
matriz de acumuladores. Ao termino desta op~ra9ao cbtem-se na
rnatriz arranjo de acurnuladores 0 desenho (silhueta) da reta.

Repetindo este processo para todos os pontos do plano ds
irnagem, tem-se ao final do processo 0 arranjo acumulador, que
se impressa mostrara os valores 1 (urn) onde existir uma reta
tra<;ada, e na intersec<;8a tem-se valores acima de, 1(um),
dependendo da quantidade de retas que se cruzam naquele
ponto. Se duas ratas sa cruzarem em um mesmo ponto, a celula
acumuladora contera a valor 2 (dois), a quando tres retas
cruzarem-se em urn mesmo ponto 0 valor 3(tros) estara contido
nesta celula, e assim por diante.

Fazendo-se computacionalmente uma analise deste arranjo
acumulador, observa-se que a celula que possuir 0 maior valor
acumulado representa uma reta no plano de imagem, com
quantidade de pontos colineclres dada pelo valor ali acumulado.

Para melhor ilustrar, a figura 3.4 apresenta a matriz arranjo
de acumuladores expressa com seus conteudos.
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8 1 1
7·< 1
6 1 1
5 1

.4', 3
.......3 2

2 1 1
1.. 1
0 1 1 1
-1 1 1"-2 .... , 1

,';'3<"
,

-4 1 1

FIG. 3.4 - arranjo acumulador

Pode-se ver que para c = 4 e m = -1 existem tres'pontos e
para c = 3 e m = 0 apenas dois pontos, ambos definern retas,
sendo que 0 primeiro par de parametros define uma reta de tres
pontos, e 0 segundo uma reta de dois pontos apenas.

Logo a reta procurada e dada pela equa<;ao :

A grande dificuldade em realizar urn processarnento usando
a equa<;ao 3.5 resulta em que os valores obtidos estao num
intervalo de -00 a +00, tornando 0 arranjo acumu!ador de tamanho
e propor<;ao impossfveis para 0 processamento computacional.

Contudo, este problema pode ser contornado, desde que se
utilize outra maneira de representar a equacao da reta, como por
exemplo coordenados polares. Uma reta pode ser representada
por uma equa<;ao dada por duas variaveis denominadas r eo I

onde rea menor distancia algebrica entre a origem do plano
cartesiano e areta, e 0 0 angulo entre 0 eixo x e 0 segmento "r" ,
ou coeficiente angular da reta menos 90 graus. Conforme figura
3.5.
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FIG. 3.5 - representação de ponto na forma paramétrica.l

reta = é uma das possíveis retas que passam através do
ponto P(x,y)

r = menor distância da reta a origem
e = ângulo entre a distância e o eixo x
fjJ = coeficiente angular da reta

É fácil observar que todos os pontos pertencentes a reta
podem ser representados pela sua projeção no ponto Q(Figura
3.6), isto é, na sua projeção sobre a reta no local de intersecção
com a normal à origem (r).

A obtenção da equação da reta usando como variável r e ()
pode ser visualizada na figura 3.6 .

j -.I' - x tg[e)

k - x tg(el

a.xJ~(e)

b = [y • xtg(e)) te$]

•

FIG. 3.6 - projeção G,) ponto P

Através da figura 3.6 pode-se tirar que:

r=a+b
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e lago

r = -1L + (y - x tg e) sen e
cose

r = -1L + Y sen e - x tg e sen e
cose

\

\

r = -L + Ysen e - x sen2 e
cose cose

eq.3.7

eq.3.8

eq.3.9

r = x [ _1_ - sen2 e
cose cose

r = x! 1 -sen2 olcose I

+ y sene

+ y sene

C=I. 3.'10

eq.3.11

mas 1 - sen2e _= cas e logo:
coso

I r = x cos e + y se" e I eq. 3.12

Porém [DUDA-72] lembra que esta equação não
representa uma única reta.



FIG. 3.7 - retas paralelas com mesmo valor de Ilr"

Duas retas paralelas simetricas a origem possuem: ,

qJ 1 = qJ2 coeficientes angulares iguais,
r1 = r2 distancias da reta a origem iguais.

Logo, uma (mica equacao pode representar 2 retas, mas
sempre apresentam uma defasagem entre seus angulos e de
180 graus. Se for restringido esse intervalo para a faixa angular de
o~ e < 1800 fon;a-se esta equa980 a representar uma (mica reta.
Tendo em vista esta restric;ao uma linha correspondente a urn
unico ponto no plano de parametros (r, (), pais eliminou-se a
redundancia de representac8o.

Lembrando que na primeira proposta da transformada de
Hough para obter os coeficientes das retas , transformou-se 0
problema de encontrar pontos colineares em encontrar
interseccao de retas no plano de parametros. Neste caso tambem
transforma-se 0 problema de encontrar pontos colineares no plano
da imagem (cartesiano) em encontrar-se intersecc;ao de curvas
senoidais no plano de parametros (r, e), atraves da equacao:

Desta maneira obtem-se curvas que se interceptam nos pontos
colineares. A figura 3.8 ilustra ista muito bern.



FIG. 3.8 a - Pontos no plano cartesiano

FIG. 3.8 b - Curvas no plano de parametres



FIG. 3.8 d - Cruzamentos de duas curvas em A, 8, C e D



A figura 3.8a apresenta uma imagem no plano cartesiano
(x,Y) contando cinco pontos cujas coordenadas sac:

Ponto
1
2
3
4
5

x
o
o
1
2

\2

Destes obtem-se as seguintes equagoes:

~q. 3.15

Atraves destas cinco equac;oes obtem-se as curvas da figura
3.8b. Isto e 0 mapeamento de pontos no espa~o de parametros
(r,o ).

Na figura 3.8c , os pontos A e B mostram a intersec<;80 de
tres curvas a saber: curva 1, curva 3 e curva 5, 0 que denota que
os pontos 1,3 e 5 sac colineares, isto e comprovado visualmente
pela figura 3.8a. Tambem a intersecc;ao das curvas 2,3 e 4 ,
analogamente denota a colinearidade entre estes tres pontos.

Tambem pode-se ver outras intersecc;oes entre duas curvas,
pois e 6bvio que pode-se definir seguramente uma reta tambem
pela colinearidade entre dois pontos apenas. Ocorrem
intersecgoes entre as curvas: 1 e 2, 1 e 4, 2 e 5, 4 e 5, que
facilmente sac identificadas na FIgura3.8 d .

Esta mudanca de plano de parametros para resoluc;ao de
problemas de detecc;ao de segmentos de linhas retas definem



quatro propriedade fundamentais anteriormcnte c~tac!2S por
[DUDA-72].

Propriedade 1:
II Urn ponto no plano de imagem (cartesiano -x, y)
corresponde a uma CUfVa sencid8! r:o plano de
parametres (r - e)".

Dada a equ8c;ao:

fixando Xi e Yi tem-se r em func;ao de e , que
gera uma curva.

Propriedade 2:
II Urn ponto no plano de parametros correspondo

a uma linha reta no plano da imagem". Urn
ponto no plano de parametros possue urn r e
um e fixos. A partir da equ8<;8o 3.1 deduz-se 0
valor de y.

y = -x cos~ + r
sene sene

e consequentemente a equac;ao da reta e
dada por: y = mx + c, logo

r = c
sen e

e como e e fixo tem-se :

- cotg e e constante, e dado que r e fixe
r/sene tambem 0 e, e consequentemente
II c " tambem e constante.



Propriedade 3:
II Pontos contidos em uma mesma linha reta no
plano da imagem correspondem a CUIV'8S que se
cruzarn atraves de urn ponto comum no p!ano de
parametres (r-e)". Na pratica a ngura 3.8 mostra
isto ocorrendo. Tcorlcamente podc-se mostrar
que:

eq.3.23

eq.3.24

eq.3.25Yi = (- cotge) Xi + (r/sene)

a equac;flo 3.23 donne urna reta se m e c forem
constantes. E:itE~O para quslquer Xi corresponds
urn Yl. Lego pod:---sedizcr quo tod03 os vc:.lores de
Xi e Yi que facam com que m e c sejam cons"tantcs
sao colineares. '
Analisando a equ89ao 3.25 conclui-se que urn
ponto no plano de parametros apresenta urn valor
para r e e fixos e pOlianto -cotg e e r/sene sac
constantes e definern a equacao de urna reta.
Entao urn ponto no plano de parametros define
uma reta.

Propriedade 4:
"Pontos na mesrna curva no plano de pa:"~metros
corresponde a linhas que passam atraves de um
mesmo ponto no plano de imagem".
A equac;ao 3.24 para um ponto no plano imagem
(x,y) define todas as retas concorrentes no ponto
(Xi,YI) (Figura 3.9).



Yi >~:~P(Xi , Yi)

FIG. 3.9 - retas passantes por urn ponto.

Na figura 3.10 e mostrado 0 significado da mudan<;a do
angulo de inclinacao da reta.

FIG. 3.10 - Retas com angulos diferentes.

Por um unico ponto P(xo, Yo) infinitas retas podem passar, e
consequentemente se se variar 0 angulo de inclinacao da reta,
obtem-se novos valores para r e como a equacao

gera uma curva, entao cada reta que passa por P(xo,Yo)
corresponde a um ponto na curva no plano de parametro (r - ()).
Todo ponto de uma determinada curva no plano de parametros
(r ,()) corresponde a uma reta no plano imagem , passando para
um determinado ponto.

Tendo em vista as propriedades analisadas acima e atraves
da equaCao 3.25, em [GONZALES-87],pode-se dizer que 0
metoda de transformada de Hough para detectar segmentos de
linha retas pode ser imp!ementado montando urn arranjo
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acumulador para guardar as curvas do plano de parametros. 0
tamanho deste arranjo e dado pela precisao que deseja-se dos
resultados. Este arranjo sera bidimensional, sendo uma dimensa9
dada pelos angulos e e a outra dada pelos valores de r. E
necessario definir de quanto varia 0 espa90 incremental da e, se
de 20 em 20 graus tem-5e dimensao de 9', se for de 10 em 10
graus a dimensao sera de 18, assim par diante. A dimensao (de)
e dada por

onde A(} e 0 tamanho do degrau. Exemplo 10 em 10, 20 em 20,
etc. A dimensao de r (de) e dada da mesma forma, s6 que 0
intervalo explorado e dado pela equa930:

dr = 2.J2 Cord max
Ar

r max. = diagonal maior posslvel
r min. = - diagonal maior posslvel

A diagonal maxima e dada pelos valores maximos de x e y,
isto e, Coordenada max = y max au x max, escolhendo 0 maior e
multiplicado par .J2, que gera 0 maior r posslve\.

rmax = Coordmax. .J2

Porem 0 valor de r varia de -r max ~r ~ + r max; 0 degrau Ar
pode ser escolhido de acordo com a precisao desejada.

o tempo de computacao vai variar com 0 degrau da
coordenada (). Cada ponto do plano (cartesiano) gerara tantos
pontos quantos forem os angulos e escolhidos para 0
processamento. Por exemplo, 5e forem usados 9 angulos (0, 20,
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160), entao serao gerados 9 pontos no
plano dos parametros (r - e) para cada ponto no plano imagem.

Se tivessem que ser guardados todos os pontos de todas as
curvas do plano de parametros no arranjo, isto daria "n" curvas
que 5e interceptariam em n(n-1)/2 pontos correspondendo as
linhas entre todos os pares de pontos contidos no plano de
imagem. Porem a discretiza9ao do plano de parametros em uma



grade quadriculada permite a diminuicao do tempo de
processamento.

Quando discretizado 0 plano de parametros, isto provoca um
arredondamento dos valores das curvas permitindo que um
determinado valor acumulado no arranjo de acumuladores seja
referente nao apenas aos pontos contidos em uma reta, mas de
pontos que estejam proximos de uma reta. Para melhor esclarecer
isto e importante detalhar este processo. 0 eixo da variavel e
compreende 0 seguinte intervalo [0, 180] graus e 0 eixo 0 da
variiiVel "r" compreende 0 seguinte intervalo [-R, +R]. Dividindo 0
eixo e em de fatias e 0 eixo "r" em dr fatias, e aplicando a
equacao parametrica r = x case + sene para todos os de valores
obtem-se a quantidade de n • de processamentos para toda a
imagem. Podemos notar que a quantidade de processamento
aumenta linearmente com a qualidade de pontos.

Para obter -se as retas, basta efetuar uma analise de todas
as celulas do arranjo acumulador e descobrir em qual delas esta 0
maior valor, ai 5e encontram os parametros da equacao da reta
no plano de imagem.

Em [LOW-91] a equacao parametrica r = x cose + y sen e
representa a projecao dos pontos contidos em uma reta L sobre
sua "normal" que passa pela origem e possue angulo de
inclinacao e. Entao todos as pontos proximos desta reta L darao
como suas projecoes, pontos proximos a interseccao da reta L
com sua "normal". Em outras palavras, a equacao parametrica da
reta, nos da a projecao de cada ponto P(x,y) contido em uma reta
L sobre uma Iinha ligada a origem com uma certa dist~mcia desta
e com um determinado angulo de inclinacao. Mostrando que
qualquer ponto que caia proximo a alguma linha L, apresentara
sua projecao sobre a "normal" praticamente coincidentes.

Considerando novamente a propriedade 4: Pontos na
mesma curva no plano de parametros correspondem a linhas que
passam atraves de urn mesmo ponto no plano de imagem.
Quando a curva corresponde ao ponto P(x,Y) no plano de imagem
e adicionada ao acumulador, esta-se realmente computando e
registrando os parametros das de linhas no plano de imagem,
passando atraves de P(x,y), e por causa da variavel e ser
discretizada, estas sac todas as Iinhas no plano de imagem
passando atraves do ponto P(x,y). Todo par de parametros resulta
do processamento de de Iinhas atraves de alguns outros pontos
do plano de imagem, a recorrencia sera refletida num incremento
do arranjo acumu!ador na celula apropriada. A grosse modo pode- '.



se dizer que cada ponto no plano de imagem, 0 metodo
quantizado, considera somente 0 conjunto de todas as de Iinhas
atraves do ponto. Considerando 0 mais exaustivo metoda
estudando todas linhas entre 0 dado ponto e todos os Qutros
pontos do plano de imagem.



3.3 - Transformada de ~c'iou~h palra
circunferencias

Duda e Hart [DUDA-72] sugerem a utilizacao do processo
acima descrito para retas, adaptado para circunferencias. Pois se
pode-se ter uma circunferencia dada por uma equacao
parametrica, entao a transformada de Hough pode ser aplicada.

A equac;ao de uma circunferencia e :

onde "a" e "b" sac as coordenadas do centro da circunferencia e
"c" 0 seu raio de curvatura.

Tomando todos os pontos do plano imagem e ap!icando a
equacao abaixo

tem-se que cada ponto do plano imagem gerara uma
circunferencia no plano de parametros (a,b) que sera armazenada
no arranjo acumulador I e 0 cruzarnento das circunferemcias
trac;adas no plano de parametros (a,b) define as coordenadas do
centro de uma circunferencia e 0 valor acumulado nesta celula
define quantos pontos pertencem a circunferemcia.

Em [LOW-91] temos que para detectar circunferencias
utilizando Transformada de Hough, escolhendo a sua
representacao parametrica definida par ( X - a f + ( Y - b )2
= c2

, a bem da verdade urn ponto pertence a uma
circunferencia 5e satisfizer a igualdade dada por (Xi - a f
+ ( Yi - b )2 = c2

. Mudando do plano de imagem para 0 plano
de parametros tem-se

( a - Xi) 2 + ( b - Yi ) 2 = c2 . eq. 3.30

A aplicacao da transformada de Hough consiste em
mudar a imagem do plano cartesiano para 0 plano de
parametros. Isto significa que cada ponto do plano cartesiano
(imagem) sera convertido em circunferencia no plano de
parametros.



Dada uma imagem com cinco pontos, como a
apresentada na figura 3.11 .

P1 P2
4··················:·············;··············;····· .

· .· .· .

. 'I: :
3, ..........\+.; .
3 ( ~ j .

Ps : P4

3 3,5 4 5

FIG. 3.11 - Imagem com uma circunferencia.

E querendo saber se existem pontos que possam
compor a imagem de uma circunferemciade raio = 1/.fi.

Monta-se um arranjo acumulador com 0 plano de
parametros, conforme figura 3.12.

b

FIG. 3.12 - Plano de parametros "a" e "b" para
circunferencias.



Como foi realizado no caso de deteccao de retas,
define-se urn arranjo acumulador, onde serao armazenadas
as circunferencias tra9adas com centro nos "pontos imagem
"(plano cartesiano).

o arranjo acumulador, a principio pode ser definido com
as dimensoes iguais as da imagem no plano cartesiano, com
tamanho "a" x lib"onde 0 tamanho de "a" e igual ao tamanho
de "x" e 0 tamanho de lib" igual ao tamanho de "y" . Porem,
observa-se que se existir urn ponto no plano imagem
(cartesiano) caindo sobre a borda ( uma das quatro
extremidades do plano imagem), a COIOC8980 de uma
circunferEmciagerada com centro nele cairia pnrte fora do
arranjo acumulador, como pode-se observar na figura 3.13 .

........ _.- .. '0"

.
.....~- ....

FIG. 3.13 - Circunferemciasgeradas com centro
em pontos da imagem que ficam nas bordas.

E not6rio que perderfa-se informa90es a respeito da
imagem. No entanto, para solucionar esse problema, sao
definidas as dimensoes do arranjo acumulador da seguinte
forma: (Vide figura 3.14 ).



rmax

rmax tamanho da rmax

imagem
\

I r max

FIG. 3.14 - Dimensoes do arranjo acumulador.

As suas dimensoes estarao nas faixas:

- raio ~ a ~ (Xmax + raio) e - raio ~ b ~ rrmax + raio ).
Logo, as dimensoes do arranjo acumulador serao

dadas por:
ARRANJO [ Xmax + 2 * raio] )( [ Ymax + 2 * raio].

Tomando cada um dos cinco pontos da figura 3.11,
obtem-se 0 tra9ado conforme a figura 3.12, que lan9ados no
arranjo acumulador obtem valores entre 0 (zero) e 4 (quatro).
o valor quatro e exatamente onde cruzam quatro das cinco
circunferencias tra9adas. Observa-se que 0 lugar onde
cruzam as quatro circunferencias possui coordenadas P(3,5
; 3,5), e e ponto unico. Isto quer dizer que 4 (quatro) pontos
no plano imagem pertencem a uma circunferemcia, cujo
centro se encontra nas coordenadas ( a , b ), que
correspondem as
coordenadas P (3,5 ; 3,5) e cujo raio de curvatura a e 1//2.

Neste exemplo, a imagem era composta de cinco
pontos cujas coordenadas sac:



P1 = ( 3 ,4)
P2 = (4 ,4)

P3 = (5 , 3,5)

P4=(4,3)
Ps = (3 , 3)

o processamento destes pontos gerou 0 P( 3,5 ; 3,5)
que e 0 centro da circunferencia, e 0 raia escolhido foi de
1/.J2 ; logo, foi possivellocalizar uma circunferencia e obter a
sua equacao que e dada por:

( X - 3,5 ) 2 + ( Y - 3,5 ) 2 = ( 1 / .J2 ) 2

( X - 3,5 ) 2 + ( Y - 3,5 ) 2 = 0,5

( X - 3,5 )2 + (Y _3,5)2 = 0,5 I

Neste caso, procurava-se apenas circunferencias com
um determinado valor de raio (1 / .J2 ), e para tanto utilizou-
S8 um arranjo acumulador bidimensional, isto a, com as
dimens6es (Xmax + 2* raio) por (Y max + 2* raio).

Porem, quando existe uma imagem a ser analisada, e
deseja-se detectar possiveis circunferencias que possam ter
raios de curvaturas indo de um determinado tamanho (raio
minimo) ate um outro valor de raio (raio maximo). Isto obriga-
se a concluir que deve-se prever um conjunto de pianos de
arranjos, cada urn deles para um valor de raia de curvatura.
Tem-se agora que trabalhar com um arranjo acumulador
tridimensional, isto e, com as duas dimens6es ja supra
citadas, mais uma referente aos possfveis raios de curvatura
das circunferencias, Arranjo ( a, b, c).

Tomando 0 exemplo dado na figura 3.11 e pesquisando
se existem circunferencias com raios compreendidos na



seguinte faixa : raio minima = 0,1 e raio maximo = 3, isto ra,
0, 1 ~ raio ~ 3.

Tomando-se 0 ponto P1 ( 3 , 4 ) e calculando as
circunferEmcias para todos os raios posslveis na faixa supra
citada, vai-se armazenar em cada plano do arranjo
acumulador uma circunfer€mcia tracada com um dos valores
de raio. Observando 0 arranjo tridimensionalmente nota-se a
formayao de um tronco de cone indo de raio = 0,1 ate raio =
3. Entao urn unico ponto no plano imagem gera urn tronco de
cone no arranjo acumulador. Ao repetir isto para os demais
pontos, obtem-se a formacao de cinco cones (trancos de
cones) no arranjo acumulador. Tem-se tambem 0 cruzamento
(interceptayao) de quatro cones em urn unico ponto, que
corresponde aos valores: a = 3,5 b = 3,5 c = 1 I J2 , que sac
respectivamente as coordenadas do centro da circunferemci8
e de seu raio; determinando os parametros ja vistos
anteriormente.

Este metodo, permite detectar circunferencias no plano
de imagem, mesmo que esta seja descontfnua ou incompleta,
como mostra a figura 3.15 .
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FIG. 3.15 - circunfer€mcias fracionada e inco:Tlpleta



Para esta situacao geral, as dimensoes
acumulador estao compreendidas entre:

do arranjo

rmrn ~ C ~ rmax ==> arranjo acumulador ( 8, b, c )

No exemplo inicial particularizado para a valor de raio =
1 I Ji a arranjo acumulador tinha suas dimensoes acrescidas
de duas vezes 0 raio. Com esta nova 6ptica tem-se suas
dimensoes acrescidas de duas vezes a raio maximo e a
dimensao correspondente ao raio variando de raio mfnimo ate
raio maximo . 0 que propicia ter a arranjo acumulador com
tamanho de dimensoes de:

ARRANJO(Xmax + 2 * rmax)x \fmax+ 2 * rmax)x (rmax- rmrn+ 1 )

Para desenvolver um algoritmo que trace as
circunferencias no arranjo acumulador pode-se utilizar varios
metodos. Urn dos metodos consiste em utilizar a equacao da
circunferencia diretamente; outro e utilizando 0 algoritmo de
"Bresenhan". Em qualquer dos metodos a tracado da
circunfen3ncia e realizado ou para um quadrante apenas ou
para um oetante apenas, e em seguida basta rebater au
transladar este pontos caleulados para as demais quadrantes
ou oetetos por simetria.

o algoritmo de Bresenhan e descrito em [LOW-91]
como um metoda que consiste em calcular a desloeamento
ponto a ponto para tracar a circunferencia admitindo que do
ponto anterior para 0 posterior (seu sucessor) desloeamos um
"dx" au um Udy" au ambos. E sempre para a primeiro
quadrante esse dy = +1 au dy = 0 e dx = -1 au dx = O.



Kirnme, Ballard e SI<lansky [KIMME-75] propoem a
implementac;ao de outro metoda utilizando Hough para detecc;ao
de circunferencias da seguinte maneira: dado urn conjunto de
pontos em que se queira detectar uma circunferencia , usando a
indic8(Ao de Duda em [DUDA-62] computa-se para cada ponto da
imagem digitalizada as operacoes r cos 8, r sen e, para um dado
r fixado, enquanto e e incrementado de urn valor i18.0nde i18e
func;ao de r. Para todo 0 processamento, isto e , para todos os
valores de raio adotados, 0 produto r * i18 e sempre constante,
pais isto permite que todo comprimento de area entre dois pontos
trac;ados no arranjo aeumulador sejam iguais. Entao 0
proeessamento de cada eircunferemcia exige um numero de
operac;oes igual a 2rc / i18. Como 0 tempo de processamento era
significativo, e para minimiza-Io [KIMME-75] usou gradientes de
direcao para se!ecionar a porC;aode circunferemcia a ser trac;ada
no arranjo acumulador. 0 processo consistiu em tomar urn
eonjunto de pontos e avaliar a direcao central dc~es, isto e, a
dire980 do posslvel centro e tracar somente arcos de
circunferencias com seus limites voltados apenas para a' posicao
central dos pontos da imagem. Consequentemente, ao inves de
trac;ar uma circunferEmcia total, trac;a-se os areos com tamanhos
pequenos, 0 que diminui 0 tempo de processamento e produz
menos votos acumulados no arranjo acumuladof. Ap6s este
procedimento, faz-se um "threshold" no arranjo acumulador e
obtem-se os possfveis centros da circunferencia.

3.4 - Detec~ao de e!npses P01T' twan~formC1da
de Hough modafic21dQ.

3.4.1- l~etodo para deteccao de eUpses.

Tsuji e Matsumoto rrSUJI - 78] , desenvolveram um metoda
para deteccao de elipses, porem as mesmas necessitam serern
completas, isto e, nao podem ser areos de elipses.

A dificuldade em implementar a transformada de Hough
diretamente para detecc;ao de elipses, propiciou a criac;ao do
metoda descrito a seguir. A transformada de Hough necessita de
um arranjo pentadimensional para detectar uma elipse, pois esta "



possui cinco variaveis sendo: coordenadas do centro da elipse ,
tamanho dos raios ( raio maior e raio menor ) e a inclina9aO da
elipse no plano imagem. No entanto [TSUJI-78] desenvolveram
um metoda para detecc;ao de elipses composto de tres etapas,
descritas a seguir.

a)Apagando Unhas retaz lon983 em Mrnrl cm@gem de
borda (contorno).

Em uma imagem de contorno de objetos, sendo elirninados
os demais pontos atraves de "thresholding", os elementos de
contorno sac caracterizados pelas suas loca!iza90es ( x , y ) e
quantizado na direyao e com um campo de abrangEmcia de 0° a
180°. Em seguida os pontos· de borda sac arranjados em urn
conjunto e{ e } de lista de borda, a lista de borda contem todos os
pontos de uma direc;ao e. Agora detecta-se as linhas retas,
contidas na lista de borda, que nao pertencem a elipses. Efetua-
se um "thresholding" para eliminar da lista todos os pqntos de
borda que nao pertencem a uma elipse, ja que pertencem a uma
reta longa. A seguir inicia-se a procura de e!ipses na imagem
binarizada.

b) Detec~ao de centro de elipses.
Considerando-se duas paralelas tangentes nos pontos P e

Q numa elipse, conforme figura 3.16, uma simples propriedade diz
que: P e Q sac dois pontos eqOidistantes do centro da elipse, isto
e, a centro de uma elipse e a ponto medio entre os pontos P e Q.
E proveitoso procurar as localizac;5es de elipses no plano imagem
utilizando um arranjo acumulador bidimensional { 8x,y } ; a arranjo e
indexado por dois parametros ( x , y) especificando a localizayao
de uma elipse. Para cada par de pontos de borda (X1 , Y1 ) e ( X2 ,
Y2 ) na lista de pontos de borda e { e } , uma celula do arranjo
acumulador na posicao ( ( X1 + X2) / 2, ( Y1 + Y2 ) / 2 ) e
incrementada de uma unidade. Depois de todos os pares de
pontos da lista de "pontos de borda" serem processados dessa
maneira, a arranjo acumulador e localmente averiguado , usando
a vizinhan98 de 3 x 3 . D.essa maneira, a arranjo acumulador
correspondente ao centro de uma elipse completa possui uma
contagem aproximadamente proporcional ao comprimento da
circunferEmcia.



FIG. 3.16 - OP = OQ se duas tangentes sac paralelas
\
)

Agora procura-se pela celula do arranjo acumulador que
possua 0 mais alto valor; os seus indices especificam as
coordenadas do centro de uma elipse, de elipses concentricas.
Entao todos os pontos que contribuiram para incrementar esta
celula do arranjo acumulador sac pontos que determinam uma
elipse. A elimina~o das retas longas, da imagem a ser explorada
para a detec<;8ode elipses, se da para evitar que gerem grande
quantidade de pontos paralelos, confundindo a analise da
imagem.
Obs. Este metodo s6 pode ser aplicado depois de eliminado as
retas.

c) Testando candidatos a elipses e avaliando
parimetros.

Denominando de C 0 conjunto de pontos selecionados como
candidatos a ser uma elipse. 0 centro encontrado e acima
mencionado procede de uma simples coleta de pontos de fronteira
de modo que eles sejam uma curva simetrica ou segmentos
Iineares, consequentemente urn membro em C nao corresponde
sempre a uma elipse. E provavel que a aplica<;8odo metoda dos
mrnimos quadrados para ajustar uma elipse em C gere urn
resultado insatisfat6rio, especialmente quando ha elipses
concentricas. Desta maneira, consegue-se selecionar os pontos
pertencentes a fronteira, que sac candidatos a pertencerem a uma
elipse, utilizando uma d['"' propriedades geometricas da elipse.

Propriedade:



Tomando-se dais pontos P e Q em uma elipse de modo que
os segmentos de retas OP e OQ formem um angulo de 90°, onde
o e 0 centro da elipse, tem-se :

FIG. 3.17 _1/0P2 + 1/0Q2 = 1/R2 = cte.
para uma elipse se L poa = 90°

1/R2 = constante para uma determinada elipse.

Com urn arranjo acumulador unidimensional executam-se os
testes nos candidatos. Assumindo que a centro 0 e 0 calculado
pelo algoritmo da etapa anterior. Se dais pontos pertencentes ao
conjunto C satisfizerem a disposi<;ao angular de 90°, atraves da
equa<;ao Clcima obtem-se 0 valor de R que lanya voto no arranjo
acumulador , na celula correspondente. Ap6s processar todos os
membros do conjunto C desta mesma forma I dois a dois os
pontos que obede<;am a propriedade citada, obtem-se urn
histograma de R que indica com seus picos a presenya de elipses
,ese sac concentricas ou nao. Tambem indica se nao existe
elipse, casa surjam picos bem pequenos espalhados.'



3.4.2 - Metodo para detec~aode elipses concentrDcas.

Muammar e Nixon em [MUAMMAR-91] apresentam uma forma de
extrair elipses multiplas de uma imagem , no caso , elipses
concentricas. A dificuldade em realizar convencionalmente 0
reconhecimento de elipses em uma imagem, se deve ao fato que
o espac;o de memoria requerido para tal e muito grande, pois
demanda a utilizac;ao de uma matriz de arranjo acumulador
pentadimensional. A forma de contornar aste problema foi dividir a
sOIu<;aoem tres estagios que constitui como segue.

a)Detectando 0 centro da eUpse

o primeiro estagio em grande parte e baseado na transformada
de Hough no esquema de detecyao de elipse, que e encontrar 0
centro da elipse. Encontrar 0 centro da elipse constitui 0 mais
importante passo, para a obtenc;ao dos outros tres parametros. Se
a extra~o da fronteira da elipse for obtida com grande exito, a
obtenc;ao do centro tambem 0 sera. Urna das premissas para
detec~o de elipse utilizada por [TSUJI-78] considera que se
exista dois pontos pertencentes a uma fronteira, cujas tangentes
sac praticamente iguais, entao 0 ponto media entre os dois define
o centro da elipse. Urn histograma bidimensional foi utilizado para
acurnular a localizac;ao dos pontos medios, entao os picos no
histograma definem os posslveis centros de elipses. Contudo,
para elipses incompletas, isto e, parcialmente fechadas, 0 metodo
apresentou falhas, pois nao haviam muitos pontos simetricos.
Davido a habilidade de detectar objetos oclusos, 0 metodo de
Yuen [YUEN-89], foi escolhido por [MUAMMAR-91] para a busca
do centro de elipses. Este procedimento se baseia em uma
simples propriedade geometrica da elipse e e descrito a seguir.
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FIG. 3.18 - Elipse mostrando intersec980 de tangentes em T e
ponto medio em M.

Considerando que dois pontos pertencentes a uma fronteira de
uma elipse conforme FIgura 3.18 I se os dois pontos P1 (x1 ,y1) e
P2 (x2,y2) possuem tangentes que se interceptam, entao a linha
que passa pelo ponto T(tx , ty ), da intercepta9ao e pelo ponto
medio M ( mx , my) entre P1 e P2, tambem pass a pelo centro da
elipse. A equa<;8o da Iinha que passa pelos pontos T e M pode ser
expressa par:

onde y e x sac as coordenadas dos pontos contidos nesta linha.
Os coeficientes angular e linear desta linha sac dados per:

c = 1y- my
tx-mx

As coordenadas de T sac dadas por:

tx = y1 - y2 - 91 x1 + 92 x2
g2 - 91

eq.3.37



ty = YLg2 - y2 91 + 92 91 (x2 - x11
92 - 91

para 0 ponto M as coordenadas sao dadas per:

mx = x1 + x2
2

my = y1 + y2
2

Os valeres 91 e 92 sac os coeficientes angulares das tangentes
dos pontos P1 e P2 respectivamente. Todas as linhas concebidas
por todos as pares de pontos pertinentes a uma mesma e!ipse se
interceptarao num ponto, 0 (Xo , Yo ), que e 0 centro da elipse. Na
pratica, cada um dos pares de pontos lan<;am seus votos num
arranjo acumulactor bidimensional, denominado arranjo de centro.
Celulas neste arranjo que sac interceptadas pe!a linha TM sac
incrementadas. No arranjo acumulador os locais de picos, sac
evidemcias da possivel existencia de elipse e seus prov8veis
centros na imagem. Votos advindo de pares de pontos de ruidos
aleat6rios au outras formas nao elfpticas na imagem, muitas
vezes, produzirao aumento na acumula<;ao de fundo no arranjo de
centro. Em determinadas situacoes, a acumu!acao propiciada por
pares de pontos em diferentes elipses ou figuras, podem propiciar
um pico falso no arranjo acumulador. Esses picas podem dificultar
a interpretacao do espaco de parametros falseando informa<;oes
significativas de picas relativos aos centres de pequenas e!ipses
oclusas.

o tamanho maximo esperado da elipse sendo definido, a
probabilidade de surgirem picas falsos fica bem reduzida, pois
defini-se assim 0 espa90 para 0 processo de vota~;8o. Pares de
pontos cuja separacao excede esse limite S80 assumidos
improv3veis para posi~o no contomo da mesma elipse.
Analogamente, pode-se evitar pares de pontos que fiquem muito
pr6ximos urn do outro, assirn como erros na direcao do gradiente
de borda geram provavelmente votos invalidos.
Consequentemente, necessita-se incluir no processo de votayao
apenas pares de pontos que satisfizerem 0 seguinte criteria:

onde dmax e duas vezes 0 raia maximo e dmin e igual ao raia
mlnimo. A escolha cuidadosa de dmax e dmin preve 0 grau de "



cantrale sabre urn tamanho particular de elipse a ser detectada.
Geralmente os valores de dmin e dmax sao ajustados para valores
que resultam no rnelhor processamento desejado.

Processando pares de pontos e gerando uma linha reta
definida por TM, de comprimento L, cujo tracado passa atraves do
centro da elipse . Essa reta deve comecar seu tracado em M, e
indo na diregao do esperado centro da elipse. Na medida em que
sac gerados os votos suficientes para permitir estimar
corretamente 0 centro da elipse, 0 comprimento L esta localizado
na regiao do maior raio esperado para elipse.

Contudo, a transformada de Hough e um procedimento
incremental evidentemente de ajuntamento, portanto a extra~o
de formas (rnodelos) e possivel ser obtida, se apenas parle das
dados sac processados.

b) Determinando a orienta~ao da possDve~e~GfP5e.

o segundo e$tagio consiste em determinar a orientacao da
elipse. Ap6s obter a localizaC8o do centro estimado da elipse, 0
processo de determinacao da orientacao desta pode ser
conduzida finalmente. Se uma forma e conhecida ter um eixo de
simetria com inclinacao ()o, entao as inciinac5es angulares em
radiano de seus K eixos de simetria sac dados par:

Uma elipse contem dois eixos de simetria, ()1 e ()2, cujas
inclinag6es angulares sac dadas por:

A maneira de se estimar a orientacao da elipse envolve a
identificavao do conjunto de pontos medias M, e pontos T
(cruzamento de pontos tangentes), que cai em qualquer urn dos
eixos de simetria da elipse. Sendo que 0 ponto de interseccao
dos eixos de simetria da elipse ocorre no seu centro estimado .
Dado urn par de pontos P1 e P2; se as distancias OP1, entre 0
centro e 0 ponto P1 , e OP2 , entre 0 centro da elipse e 0 ponto P2,

farem iguais, entao os pontos MeT sac situados em qualquer um
dos eixos de sirnetria da elipse. Pontos de simetria localizados nos
eixQs de simetria sac ent20 rotacionado de TC I 2 em relaCao ao



estimado centro da elipse, assim que eles caem no primeiro
quadrante de urn quadro de coordenadas em que a origem fica no
centro.

Os angulos dados pelos segmentos de retas OM e OT
incrementam um arranjo histograma unidimensional de
orienta<;oes da elipse. 0 formato do histograma define a inclinacao
angular do maior au do menor eixo (81 au 82 ) da elipse. 5e e 0
maior ou 0 menor eixo, nao importa nesta etapa, pais isto e
resolvido na terceira etapa. 0 algoritmo para esse procedimento e
apresentado a seguir.

DO i = 1, M ! ponto Pj

DO j = i + 1, M ! ponto Pj

d1 = OPj

d2 = OPj

IF «d1 . EQ . d2 ) . AND. ( Pi . NE . Pj » THEN

{ calcular MeT}

{ Rotacionar MeT em rela<;ao ao centro 0 por um
fator ;r I 2 por esta raz80 eles caem no primeiro quadrante de um
quadro de coordenadas centrado por 0 }

theta1 = arctan ( ( my - yo) I (mx - xo) )
theta2 = arctan ( (ty - yo) I (tx - xo) )

acc (theta1 ) = ace (theta1 ) + 1
acc (theta2 ) = acc (theta2 ) + 1

ENDIF

ENDDO
ENDDO

{ A localizac;ao com 0 maior valor de votos no arranjo acumulador
'ace' e obtida }



c) E5t!mando os ranos manor e manor da elapse.

a terceiro estagio consiste em estimar os raios, maior e
menor da elipse. Tendo extrafdo 0 valor de f), do maximo valor do
histograma de angulos do estagio anterior, a estimativa dos raios
maior e menor da elipse pode ser calculada. Pares de pontos P1 e
P2 sac rotacionados para Pl' ( X'1 , Y'1 ) e P'2 ( x'2 , y'2 ), de angulo
f) em relacao ao centro estimado da elipse conforme:

\

x' = ( x - xo ) cas f) - ( y - yo ) SEN f) + xo

y' = ( x - xo ) SEN f) + ( Y- yo ) cas f) + yo

eq.3.43

eq.3.44

Estas equacoes sac aplicadas nos pares de pontos da fronteira
original da elipse, com 0 centro estimado 0 (xo , yo ) onde tendo:

!x'.1 - 1'0 )2 + .LY1 -10)2 = 1
a b

(X'2 - xo12 + (Y'2 - ¥0)2 = 1
a2 b

Substituindo uma das equa90es na outra pode-se obter as valores
de a e b como segue.

o valor de a e b determinam a maior e menor raios da elipses.
Excluindo todos os pontos pertencentes a esta elipse, e aplicando
a procedimento novamente, torna-se posslvel obter elipses
concentricas.

[MUAMMAR-91] aplicou este metodo em uma imagem com
objetos anelares, porem elfpticos, e obteve 6timos resultados.



3.5 - TRANSFORMADA DE te~OUGHPARA
FIGURAS IRREGUlARES

Merlin e Farber [MERLlN-75] propoem urn metodo em que,
dada uma figura composta por urn conjunto de pontos { (X1,Y1) ,
(X2, Y2), ... } procurar-se 0 melhor ajuste de uma curva para os
pontos. Por exemplo, dada uma figura curva "E" fechada qualquer
(figura 3.19), onde e marcado urn ponto "A". Agora 0 problema e
procurar 0 melhor ponto "A'" no plano X-V cartesiano que quando
traQada a curva "E" no plano e os pontos "A" e "A'" coincidirem
(figura 3.20), faz com que a maior parte dos pontos se igualem a
curva "E" .

FIG. 3.19 - Curva E com 0 ponto A marcado

FIG. 3.20 - Diferentes traQados de E que se ajustam no ponto
P(Xj , Vi).



o algoritmo proposto para este metoda e 0 seguinte:

Passo 1 : Marcar um ponto referencia chamado "A" em uma
dada curva.

Passo 2 : Rotacionar a dada curva em 180°.
Passo 3 : Tracar a curva rotacionada, com "A" sobre cada

ponto da imagem.
Passo 4 : Procurar um ponto onde 0 numero maximo de

curvas tra<;adasno passo 3, se interceptam.
Passo 5 : 0 melhor ajuste da dada curva esta no tra<;ado

com A no ponto construfdo no passe 4.

Mas 0 tempo de computacao solicitado pelo Passo 3 e
muito extenso. Porem, como sempre e tracada a mesma curva
no Passo 3 em lugares diferentes, este algoritmo e qualificado
para ser utilizado em computacao paralela. A implementayao foi
realizada pelos autores, portanto utilizando programacao em
computacao paralela.

Este metoda e util para detectar objetos com formas
irregulares, em uma dada imagem. Um exemplo e procurar em
uma imagem aerea um aeroporto militar , pois sabendo seu
formato e escala e s6 utilizar este metodo. Mas, ele necessita de
computacao paralela que ainda nao e convencional.



3.6 OUTRAS APl~CA~OES DA
TRAt'~SfOR~_~ADADE ~'~OUGH

3.($.1 - APl~CACAO DA TRA~~SF\ORrJjADA
DE ~~OUGt=:CO~1 ~-iARDV'JARE

Stockman e Agrawala [STOCKMAN-77] propoem a
implementac;ao de um hardware que implemente a transformada
de Hough usada no metoda proposto per [DUDA-72]. S6 que, ao
inves da implementacao por software, eles propoem utilizar a
implementac;80 atraves de urn hardware com celulas fotoeletricas
para substituir 0 arranjo acumulador.

Timmermann e Hahn em [TIMMERMANN-89] propuseram
tambem urn sistema de aplicac:,aode Transformada de Hough com
auxilio de hardware. 0 sistema proposto apresenta 0 metodo da
corda (cordie) utilizando transformada de Hough. A implantacao do
algoritmo da corda requer a utilizacao de um hardware dedicado,
para poder obter com sucesso 0 processamento de imagem em
tempo real. Este algoritmo requer calculos trigonometricos e
funcoes transcendentais, utilizando uma integracao monolitica.
Para tanto foi desenvolvido um circuito integrado com velocidade
de 10 Mhz em tecnologia CMOS, correspondendo atualmente a
20-80 MFLOPs.[TIMMERMANN-89] mostram com este metoda
que e passlvel muitas vezes utilizar a transformada de Hough
interpretada como rotacao de veto res ou c~lculos normais.



3.6.2 - ANALISE DE CURVAS A1P.J\VES DA
TRANSFORMADA DE HOUG~'i

A aplicacao da transformada de Hough em computa~o
paralela tambem e realizada por Shapiro em[SHAPIRO-78a], onde
e enfatizado que uma das chaves caracterlstica da transformada
de Hough e seu poder de aplicacao em processamentopararelo
de imagens digitalizadas. Em [SHAPIRO-78a] a seguinte
implementacao e proposta: 0 plano imagem pode ser dividido em
pequenas areas e cada area pode ser processada paralela e
individualmente. Eles supoem por exemplo, que curvas da forma
Y = a Y! + b x sac procuradas e que cada vetor caracteristico
contem a informacao, Z = (x, y , y').

Deixando as regioes elementares do plano imagem ser
indexadas em i = 1, 2, 3, ... sendo que ( Xj , Yi ) represente a
localiza~o da i-esima regiao. Cada regiao opera suficientes
pontos para produzir urn z adequadamente estimado.

Quando a imagem esta presente no arranjo, uma' saida e
dada para a i-esima regiao se, e somente se, uma inclinacao
significante existe no interior da regiao, que para qualquer caso a
saida e

1\ 1\ /\ 1\

Z = ( Xi , Yj , Y'j)

o metoda baseia no seguinte:

1 - 0 total de numero de pontos.
2 - 0 tamanho dos grupos associados com a procura das

curvas.
3 - A distribui<;aoespacial do grupo no espaco de

parametros.
4 - A distribui<;aoespacial dos pontes no espa<;ode

parametros quando a transformada e aplicada
incorretamente.



Esta e mais uma tecnica utilizando computac;aoparalela.

Shapiro em [SHAPiRO-78b] estuda como utilizar potel1cialmentea
transformada de Hough para formacao de curvas em imagens
com dados controlados por equacoes diferenciais basicas. Ele
concluiu que esta tecnica pode ser utilizada para processamento
de imagens em presen~ de espaco de parametros com
mudancas de ccordenadas , surtindo uma melhora de
desempenho. E e"1 [SHAPIRO-78c] 0 metoda para dete~o de
curvas e aplicado para curvas tendo urn fundo de imagem
texturizado, obtendo 0 maximo espalhamento da transformada de
pontos texturizados enquanto preserva as propriedades de
agrupamentos para a curva procurada. ,

Shapiro e lannino em [SHAPIRO-79] apresentam tecnicas graficas
para estimar 0 desempenho da transformada de Hough para
detectar linhas em imagens digitais ruidosas. Os metodos
apresentados tornam claras as influencias do rufdo pr6prio na
quantizac;aodos erros de urn conjunto de pontos colineares. Eles
apresentam tambem teoremas que controlam 0 tamanho do

., arranjo acumulador.

A transformada de Hough tambem pode ser utilizada para
compressao de dados de imagens, e Shapiro em [SHAPIRO-80]
apresenta a codificacao de Iinhas curvas e formas de ondas ,
como sendo urn conjunto basico de curvas concatenadas. Entao
uma dada curva ou forma de onda pode dessa forma ser
representada por urn conjunto de pequenas curvas, pertencentes
a urn grupo padrao, concatenadas. Per exemplo:



fun~o

y=ax+b

y = a e-bx \
\
I '

Usando esta representacao e possivel compnmlr ou codificar
dados da imagem para 0 usa eficiente do armazenamento em
memoria ou para melhorar a capacidade de urn canal para
transmissao de dados.



3.6.3 TRANSFORNIADA DE ~"'~OUGH E~~
~NSTRVME~JTACAO

A transformada de Hough e utilizada par Dyer em [DYER-83] para
analise automatica de escala exata de instrumento de medic;ao
que usa agulha , usando uma tecnica de transformada de Hough
de dois estagios. a sistema de [DYER-83] mede e verifica a
exatidao relativa com a qual um instrumento responde a um
conjunto especffico de sinais anal6gicos de entrada. Este metodo
nao requer que a posic;ao, orientaC;8o ou tamanho do instrumento
sejam conhecidos a priori e 0 algoritmo e muito susceptlvel para
implementagao de hardware de alta velocidade.

3.6.4 ..TRANSFORMADA DE HOUGH EM
ISOMORFISMO

A transformada de Hough tern gerado as mais diferentes
aplica<;oes como por exemple a apresentada per Kasif, Kitchen e
Rosenfeld em [KASIF-83]. Neste trabalho a transferrnada de
hough generalizada , que e aplicada a figuras geometricas iguais,
e utilizada como urna nova tecnica per solug8.o aproximada de
problemas de isomorfismo subgrafico. As vantagens desta nova
tecnica e que ela pode tambem ser utilizada para achar
isomorfismo parcial e ser imediatamente implementada ern
processamento paralelo, em uma rede de simples processadores.



3.6.5 uTRANSFORMADA DE liOUGH APLICADA
EM ALVOS EM ~J)OV~Ub~ENTO

Uma interessante aplica<;ao da transformada de Hough e proposta
par Cowart, Snyder e Ruedger em [COWART-83] , onde tendo a
imagem Qe um indeterminado alvo em movimento. Na aplicacao
aparecem disturbios resultados de variac6es e vibrac;oes em urn
componente sensor 6ptico. A variacao de tempo na pratica pode
impedir seriamente a detecc;ao de pequenos alvos movimentando-
se contra urn fundo. Estes alvos produzem padroes bern definidos
de rnovimentos como trilhas, enquanto que os disturbios sac
mais aleat6rios. A diferenciacao quadro a quadro pode ser L1sada
para rejeitar e realgar a detecgao de alvos em movimento. Pode-
se utilizar as diferencas dos quadros combinando-os
recursivamente para formar trilhas. A trilha de um alvo de
velocidade constante apresenta-se corno urn segmento de linha
que pode ser detectado utilizando a transformada de Hough. E
finalmente , a posic;ao corrente de um alvo pode ser determinada
usando uma tecnica baseada no filtro comparativo. Para
demonstracao do desempenho desta tecnica urn exemplo foi
apresentado com seis alvos cujos resultados se apresentam na
tabela abaixo.

1 1,0 1,0 -----

2 0,5 1,0

3 1,0 1,0

4 1,0 0,707--- ---

5 ~Q_-- 1,0

6 1,0 1,0

Tabela "2v.



3.6.6 ~ DEIECCAO DE C!-\RA(~'rERE§ CO~,,~
TRANSFOR~~AlOl~~DE HOUGH

Quando se trabalha com deteccao de caracter<::s, pode-5e utilizar
a transformada de Hough como ferramenta fundamental. Isto foi
realizado par Kushnir, Abe e Matsumoto em [KUSHN!R-83] , onde
eles desenvolvem um metodo para reconhecer, par computador,
caracteres hebraicos impressos. 0 processo envolve a execu9ao
em dois estagios. 0 primeiro estagio consiste em uma
classificacao grosseira. 0 segundo estagio de classifica9ao, por
sua vez, foi dividido em duas partes: em uma parte a decisao e
baseada em formas iguais no espago transformado e na autra
parte uma classificac;ao estrutural e aplicada. 0 metoda fa! testado
em urn conjunto de 80 letras de alfabeto impressas e sirrwladas ,
obtendo uma taxa de reconhecimento de 99,6% .

3.6.7 ANALISE DE
PERTURBACOES NA IMAGEM
TRANSFORMADA DE HOUGH

RUIDOS E
APllCANDO

o surgimento de rufdos inerentes ao processamento utilizando a
transformada de Hough e um fator de preocupagao para muitos
estudiosos do assunto. Um procedimento e apresentada por Brow
em [BROW-83], que consiste em usaf votos complementares
(negativos) para cancelar talsos picos positivos de votos no
espac;o de parametros, desta rnaneira agugando picos e reduzindo
as perturbac;6es. A transtormada cornplementar de Hough produz
votos neg~tivos no arranjo acumulador tao bern quanto as votos
positivos. E usual os votos positivos acurnular formando urn pico.
Atraves da adi<;ao, os votos negativos cancelam os falsas picas,
reduzindo 0 fundo.



Tambem para Maitre em [MAITRE-86] a transformada de Hough
aplicada no recon!1ecimento de padroes, em imagens sem fufdos ,
produz efeitos 6timos, POI"em quando 8l irnagem e ruidosa, 0
processamento torna-se diffcil. Entao [MP,.rrRE-86] discute a
aplica9ao da transformada de Hough sob dais aspectos:

a) 0 "muitos-para-urn", onde varios pontos contribuem para 0
incremento de uma celula do arranjo acumulador.

b) 0 "um-para-muitos", onde um ponto contribui com varias
celulas no arranjo acumulador.

3.6.8 - TRANSFORMADA DE HOUGH OPTICA

A transformada de Hough pela sua larga utilizacao tern suscitado
discussoes que Eichmann e Dong colocam muito bem em
[EICHMANN-83]. A transformada de Hough e apontada como
equivalente a transformada direta de RADON (FRT) de imagens
binarias, sendo que a FRT ja e bem conhecida a mais de meio
seculo. [EICHMANN-83] afirma que, de fate a versao generalizada
da transformada de Hough que detecta silhuetas de figuras
semelhantes a retangulas, circunferencias au parabolas pode-se
aparentar como sendo equivalente a versao generalizada da FRT.
Neste caso a FRT generalizada tra9a uma funcao de figura
bidimensional dentro de um espago multidimensional. A teoria da
transformada de RADON nao tem apenas aplicacoes no
reconhecimento de padroes, mas tambem em medicina nuclear,
imagem par ressonancia magnetica, teoria de espalhamento, e
plasma diagn6stico. Os autores discutem lima implementa9ao da
FRT 6ptica.



Steier e Shari em [STEIER-86], apresentam uma tecnica de
transformada 6ptica de Hough para sistema de video. Eles
discutern os casas optico's coerentes e incoerentes, e apresentam
um sistema incoerente em paiiicu!8f que combina r8a!ce de borda.
com a transformada de Hough. [STEIER-B6] U3,C) a transformada
6ptica de 1....laugh para a !ocalizac;ao de pontes 0 e;3tradas, e afirrna

,. d ,. d ' , . ~que esta tecmca po e ser aOdca a no c~nJD CJG 8LU0i1189c"lO
industrial de manufatura.

Casasent e Chien em [CASASENT-88] demanstram uma teenica
hfbrida eficiente 6ptica/digital para gerar um c6digo "string" (cadeia
ou encadeamento) caracterfstico no espago da silhueta ou
contorno de um objeto descrito. 0 c6digo llstring" produz uma
deserigao simb61iea do angulo e comprimento dos areas que
comp6em 0 objeto. Ele e invariavelmente distorcido no plano e
adr:nite analises caracterlsticas global e local.

3.6.9 .. TRANSFORMADA DE HOUGH PARA
OBJETOS TRIDIMENSIONAIS

A transformada de Hough tridimensional (3-D) e usada para
localiza<;ao no espago tridimensional de objetos definidos em
termos da organiza98o espacial de suas formas. Em 1984
Henderson e Fai [HENDERSON-84] aplicam a transformada de
Hough para a detecg80 de objetos tridimensionais. 0 use da
transformada de Hough apresentado par eies consiste de dais
passes: .

a) Define 0 modele de figura de Hough.

b) Aplica-se 0 modele a um cenjunto de figuras detectaveis.

o modele de figura e definido em termos de urn conjunto S de
pontos que 0 constitui. Entao e feita uma selec;ae de um



apropriado ponto de referemcia, usado para definir a rela980
espacial entre os pontos contidos em S. Em seguida, assumindo
que a silhueta dos pont6s usados para forma.r a modele tenl1a
suportado um rnovimento de rotag3o e translacf'lo; e que alguns
dos pontQs estao no formata de "pontos do cOl1junto" detectado, a
ftgura d&\ transformada d~~ Hough e usacla pe:a. org8niz8cao
espacial do "modelo de pontos" detectado para reconstruir a
!ocaliza<;ao da transformada referente ao ponto. Se a referenda
original e escolhida corretamente, entao a trans10rmada pode ser
determinada.

Silberberg, Davis e Harwood em [SILBERBERG-84]
desenvolveram algoritmos para detec980 de objetos tri-
dirnensionais utilizando transforrnada de Hough. Este metodo e
caracterizado por ser um procedimento iterativo para 0
reconhecimento de imagens. Nele segmentos de linhas retas em
uma imagem podem ser igualados a procura de parametros de
uma transformac;ao visual de urn modele tridimensional
constitufdos de segmentos de linhas. Assumindo que a escala do
objeto e conhecida , ha tres parametros orienta9ao e duas
translac;oes para serem estimados. Inicialmente um subconjunto
regular de parametros e transformac;6es e calculado para facilitar
um ajuste fino, entao 0 procedimento e repetido sucessivamente
subdividindo 0 melhor espac;o de parametros proximo ao corrente.

Silberberg, Harwoqd e Davis em [SILBERBERG-86] desenvolvem
urn algoritmo de dois estagios que reconhece urn au mais objetos
tridimensionais em uma imagem que contem a projec;ao em
perspectiva desses objetos. No primeiro estagio, 0 esquema de
reconhecimento resolve par estimativa da livre rotac;ao e



translagao de parametros inicialmente por semelhanca as bordas
individuais, e entao restringi essas semelhan9as apenas para
semelhanc;a de vertices. Uma transformacla generalizada de
Hough e usada para registrar as semelhang8s computadas. No
segundo estagio modelos e caracterlstica dG ima.gens 5210
determinados usando as estimativas do primeiro estagio, e um
algoritmo' para quadrados mfnimos linE:ar e aplicado para
computar urna melhor estimativa. Os efeitos de erros na extragao
do dado da imagem e na computavao de parametros sac
considerados. Os autores sugerem aplica<;oes em conjuntos
complexos de objetos.

Um aspecto importante sobre detecgao de imagens
tridimensionais e apresentado por Wahl e Biland em [WAHL-86].
Eles apresentam um metoda para reconhecer objetos poliedrais
tridimensionais com base em uma simples imagem bidimensional.
o reconhecimento e realizado pela transformacao da imagem
captada no espaco de Hough e subseqQentemente sua
interpretagao no seu domlnio. A nova tecnica e capaz de separar
as mais complexas cenas em seus componentes, e a
decomposiy80 desses dentro das primitivas de objetos, com
excelente desempenho tanto para tetraedro, como para prismas,
como para paralelepipedos. Este metoda tern por objetivo
reconhecer um poliedro em uma imagem em niveis de cinza. Para
isto [WAHL-86] decornp6em a imagem, em linhas retas que sac
detectadas atraves da transformada de Hough, 0 que permite
identificar 0 poliedro.



Tsui e Chan em rrSUI-89] tambem propoem uma tecnica para
reconhecimento de objetos tridirnensionai8. 0 algoritmo utiliza
transformada de I-Iough e se destina a reconhecimento de objetos
que possam ser representados ou caracterizados par um conjunto
de vertices e linhas retas. Conhecendo-se a escala a priori, a
orientac;ao e a translac;ao de um objeto sac determinadas
seqOencialmente em dois estagios. Este metodo e robusto e pode
manipular objetos curvos ou formado por superficies irregulares e
que nao seja reqLJerida a reconstruc;ao de superficies. Os
exemplos utilizados foram de elementos poliedrais.

Um" estudo interessante e apresentado por Quan e Mohr em
[QUAN-89] , para determinar estruturas de perspectivas utilizando
a transformada de Hough. A representac;ao de uma estrutura
tridimensional em uma imagem e nada mais do que transformar
informac;6es tridimensionais (3D) em uma imagem bidimensional
(20). 0 formato de apresentac;ao de uma imagem tridimensional
em um quadro bidimensional e denominado perspectiva. A
imagem ou 0 desenho arquitet6nico em perspectiva constitui-se
de urn conjunto de retas que convergem para um ponto
denominado "ponto de fuga". Entao [QUAN-89] apresenta um
sistema computacionalmente eficiente para extrair informa90es de
perspectivas baseadas em "ponto de fuga" . A primeira etapa do
sistema consiste determinar 0 "ponto de fuga" atraves de
transformada de Hough. A segunda etapa hierarquiza a solu9ao
do problema' e analisa a influencia do ponto de fuga. Foram
realizados testes com imagens de cenas de interiores de
residencias e os resultados obtidos foram satisfat6rios,
decompondo a imagem em conjuntos de retas paralelas verticais,
horizontais e obliquas.



3.6.10 RECONHECn\~ENTOPAR(:tAl DE
PARTES OCLUSAS CO~\,I~TRAMSIT:O~~JJf:JDi\DE
HOUGH

Turney, Mudge e Volz em [TURNEY-85] apresentam uma nova
tecnica para deteccao de objetos parcial mente oelusos. Isto e,
eles pretendem identificar, numa imagem, um objeto conheeido
que apresenta-se parcialmente sob outro objeto. Os autores
desenvolveram uma tecnica utilizando transformada de Hough,
que atraves de um modelo de um objeto pre definido, consegue
ate certo ponto detectar a presenca de um objeto na imagem. 0
exemplo de aplicaCao dado e uma imagem de chaves, destas de
abrir portas, espalhadas de maneira a ficarem sobrepostas
parcial mente umas as outras. 0 algoritmo detecta a presenca de
cada uma das chaves. Realcando as fronteiras dos elementos
contidos na imagem e processando-os.

3.6.11 - TRANSFORMADA DE HOUGH NA AREA
DE ALIMENTOS

Em processamento de alimentos ha necessidade de ava1iacao das
dimensoes e Davies, Dphil e FlnstP em [DAVIES-8?] desenvalvem
um metoda para detecc;ao de cantos baseado na transformada de
Hough generalizada. Este metoda detecta cantos por aproximacao
e tem a vantagem de poder ser utiiizado para objetas de lados
curvos ou cantos nao total mente retos, como frequentemente
acontece com produtos alimentares. Alem dista, este metoda
pode ser sintonizado por variac;5es de degraus do canto
suavizado. 0 metoda e inerentemente sensfvel, e as autores
apresentam sua otimiza<;ao para a obten<;ao da medida exata das



dimensoes e das orientacoes de objetos. A sensibilidade do
metodo para medicao foi demonstrada nests traba!ho ..

3.6.12 ·m T~lANSFOR~v~,,~~)AOlE G~J(OUGlr~PLi\fU\
DETECTJ~P< POLiGOU\~oS

No espaco bidimensional a detecg80 de figuras e muito
importante, e Davies em [DAVIES-89] desenvolve uma tecnica
utilizando transformada generalizada de liough para detectar
formas poligonais . Quando objetos poligonais sac aleatoriamente
orientados, a dimensao do espaco de parametros deve em
principio ser aumentada , 0 tempo de busca e acrescido. 0
metode e projetado para minimizar este problema sem introduzir
picas desnecessarios no espac;o de parametres, e exige a
informac;ao do numero de lados que tem 0 polfgono.

3.6.13 - TRANSFORMADA DE HOUGH PARA
ESTIMAR A DISCRIMINPJ;AO E DISTORCAO

Uma outra maneira de utilizar a transformada de Hough e
proposta por Krishnapuram e Casasent em [KRISHNAPURAM-87]
onde desenvolvem urn metodo hierarquicamente comparativo.
Este e aplicado em exemplos de deteccao de aeronaves
dimensoes conhecidas. 0 metoda e desenvolvido para imagens
bidimensionais, e os conceitos para 0 espac;o de Hough sao:

a) Descricao de vetor.

b) Transformada de Hough de uma imagem em escala.

c) Transformada de Hough de uma imagem rotacionada.

d) Transformada de Hough de uma imagem transladada.

e) Transformada combinada de escala, rotaCE1oe translacao.

Os autores realizam a implementacao da tecnica, e na pratica
assumem que os parametres escala, rotac;ao e translac;ao sac
conhecidos. 0 banco de dados escolhido para exemplo contou



com os avi6es : Mirage, DC10, 857, Mig e F105. Este metoda e
muito interessante quando necessita-se reconhecer varios objetos
de formas diferentes, porem constitufdos. po;- segmentos de retas.

3.7 OUTRp\S VA~~tl~COE§ Dt'!;.
TRANSFORMADA DE HOUGH

3.7.1 TRANSFORMADA
GENERALIZADA

A transformada de Hough foi apresentada de forma generalizada
por Ballard em [BALLARD-81] . Sabendo que a transformada de
Hough e um metoda para detectar curvas explorando a dualidade
entre pontos em uma curva no plano imagem e pontos desta
curva no plano de parametres. 0 trabalho apresentado par
[BALLARD-81] inicialmente foi concebido para detectar curvas
analfticas e nao analfticas, porem com restric;ao a bordas binarias.
Posteriormente ele foi generalizado para a detecc;ao de algumas
curvas anallticas de imagens em tons de cinza, especialmente
linhas, circunferencias e parabolas. Neste trabalho foi tambem
apresentada a aplicaC;ao em detecc;ao de fronteiras de modelos
arbitrarios nao analfticos. Desta maneira um trac;ado pode ser
explorado para detectar casas de modelos particulares em uma.
imagem. Alem disto, variac;6es no modele (molde) tal como
rotac;ao, rnudanca de escala, correspondem a transformac;6es
diretas de seu trac;ado. Contudo a mais notavel propriedade e que
este metodo pode ser composto para construir trac;ados de
modelos (mo1des) complexos atraves de mapeamento de figuras
simples. Essa construC;8oda transformada de Hough generalizada
e uma especie de transformada universal, a qual pode ser usada
para encontrar figuras complexas arbitrarias. A transformada de
Hough generalizada leva em considera<;ao nao apenas os pontos
que constituem as fronteiras de urn objeto, mas tambem 0
gradiente (orientac;ao) de cada ponto. Ela nao 56 e aplicada na



detecg30 de formas conhecidas como linha, circunferencia,
parabola, etc , mas tambem em imagens de formas arbitrarias ..

A tral1sformada de Hough generalizada transforma 0 tra9ado
do espaco de borda para 0 espac;o acumu!ador, de modo que as
exemplos de figuras produzam urn maximo local no espa90
acumulador.

A transformada generalizada de Hough apresentam algoritmos,
comparativos de padroes de pontos, rapidos os quais tem
aplica<;6es em processamento de imagens. Davis em [DAVIS-82]
descreve duas extensoes para a transformada de Hough
generalizada . A primeira admite padroes comparativos de pontos
hierarquicarnente organizados. Um exemplo contendo um registro
de imagem usando padroes de pontcs hierarquicos e descrito. A
segunda extensao concerne padroes comparativos de simples
objetos geometricos, mais semelhantes a segmentos de linhas, do
que a padr6es de pontos. [DAVIS-82] conclui que:
a)O algoritmo para transformada de Hough para figuras, proposto
em [BALLARD-81], e urn algoritmo generalizado de comparagao
de padrao de pontos.
b)Que os algoritmos de compara<;8o de padroes de pontos podem
ser largarnente utilizado para comparar padr6es de pontos
hierarquicos.
c)Que a transformada generalizada de Hough pode ser ainda
mais generalizada para comparar outros padroes de objetos
geometricos do que pontos , isto e, segmentos de linhas.
Claramente, os padroes podem incluir tambem objetos
semelhantes a areas circulares, etc, e pode canter igualmente
uma rnistura de objetos geometricos.



3.7.2
INVERSA

.
TRANSFORMADA OrE HOUGH

Casasent e Krishnapurarn em [CASASENT-86] apresentam uma
nova tecnica usando transformada de Hough para linhas retas
para localizar objetos curvos au trilhas de objetos numa imagem
bidimensional. A transformada de Hough generalizada para
realizar esta operac;ao e muito cara computacionalmente. A
tecnica proposta por [CASASENT-86] envolve um "thresholding"
do espac;o de Hough e realiza transformac;6es e uma transformada
de Hough inversa. Picas neste espac;o final inverso preveem a
identificayao de objetos curvos e a determinac;ao dos parametros
destes.

A transformada de Hough e suas transformac;oes e inversa saa
apresentadas pelos autores da seguinte maneira. Na transformada
de Hough as pantos de Iinhas retas produzem senoides. Se (xo ,
yo ) e urn ponto na imagem de entrada, ele vota ao longo de uma
curva senoidal no domlnio «() I r) de Hough dado par

usanda identidades trigonometricas, a equ3c;ao acima pode ser
reescrita como :

r = .j;;-)2 +.yo2 COS (0 - ARCTAN (yo / xo) )

Como alguns objetos curvos podem ser considerados como
compostos de pequenos segmentos e tangenciais segmentos de
linhas retas, eles podem ser descritos atraves da transformada de
Hough para linha reta. Esta representac;ao do objeto curva par um



conjunto de segmentos de Iinhas retas e particularmente
verdadeira quando 0 objeto curvo e apresentado em uma grade
retangu!ar, como e 0 caso de imagem digita!izada.

o processamento apropriado da imagem de entrada pode realgar
este efeito. Cada um dos pequenos segmentos de :inha reta 118
imagem de entrada traga um ponto (e, r ) no espago de 1'10Ugh,
com urn valor proporcional 210 comprimento do segmento de linha
reta. Desde que haja urn grande numero de pequenos segmentos
de Iinhas retas na imagem de entrada e desde que esses
segmentos tracem diferentes pequenos picos no espac;o de Hough
, esses picas formarao um padrao (figura) no espac;o de Hough.
Se 0 objeto de entrada e uma curva continua, entao esse padrao
no espac;o de Hough tambem 0 sera. Esse padrao no espac;o de
Houghapos Thresholding e descrito par

onde a 1... an SaC as parametros da curva. Conforme
[CASASENT-86] surgiram no espac;o H (e , r) muitos picos
pequenos de duas unidades na altura e a extensao dos picas
descrevem uma curva T ( a1 , ... , an , () ). Os picas pequenos
surgem desde que quaisquer dais pontos no plano caiam em uma
Iinha reta. Esses picos de altura dois, correspondem a cada
combinac;ao de dais pontos na curva da imagem de entrada. Se
fizer a remocao desses pequenos picos atraves de Utl1reshoding",
o espaco da curva sera descrito pela equacao T ( a 1 , ... , an, () ).
Se consegue-se prever este padrao para um objeto de entrada,
entao e passlvel realizar, na imagem de entrada, transformac;oes
de escala e rotac;ao no domlnio de Hough e entao uma
transformada inversa de Hough reconhece 0 objeto curvo. Essas
transformadas sao detalhadas a seguir.

Seja (g, p) urn ponto no espac;o de Hough correspondendo a
um segmento de reta no objeto de entrada centrado na origem, Se
o objeto de entrada e rotacionado por urn angulo qJ , 0 segrnento
de linha agora e trac;ado para urn ponto (g' , r' ) diferente no
espac;o de Hough e dado por



p'= pee' = e + qJ

Pode-se tambem mostrnr que sa 0 objeto de entrada e
transladado par ( xo , yo ), 0 ponto (e, p ) agora tra9ara 0 ponto
(0', p' ) dado por

p' = - p - t cas (e - a) e e' = e + 1[

se p + t COS( (} - a ) < e

p' = p + t CaS( () - a ) e e' = e

se p + t COS( () - a) ? 0,

t = ~~~l+y(l ; a = ARCTAN ( yo I xo )

Geralmente, 0 objeto curvo rotacionara no plano de entrada sobre
a origem por um angulo qJ , e obtem~se T ( a1 , ... , an , e' - qJ )
das equa~6es 3.56 e 3.57 . Se esse objeto curvo e transladado
por (xo , yo), seu espac;o de Hough H (e', p' ) e

p'=tCOS(e'-a) +T(a1, ... , an, e'- qJ)



p'=-t COS(O'-a - Jr) -T(a1, .. " an, 0'- cp - Jr)

=tCOS(e'-a) -T(a"j, ... ,an,e'-Ij?- Jr),

que fornece urn valor positivQ para p'. Deixando assumir que 0
objeto distorcido (transladado e rotacionado ) e descrito pe!a
equacao 3.61 . Para uma dada curva , T (a'l, ... , an , e)
conhecida esse algoritmo usa essa transformac;ao no espayo
transformado de Hough que trac;a 0 espaco H (e', p' ) para urn
novo H «() , p ) definido por

Para simplificar a notacao, evitou-se os Indices sobrescritos nos
novos pee na equacao 3.63 e nao deve-se fazer confusao entre
essa transformada no espac;o H «() , p ) e 0 espac;o original da
transformada de Hough com 0 objeto distorcido.

Substituindo p' da equac;ao 3.61 na equac;ao 3.63, a curva do
objeto no espaco original agora sera descrita por p = t cas( e - a)
no espac;o de Hough, isto e usando a equac;ao 3.60 na equac;ao
3.55 , tem-se que a curva na imagem de entrada agora e tra<;ada
pelo mesmo tipo de senoide que resulta da transformada de
Hough de urn ponto. Se agora realizar-se uma inversa da
transformada de Hough no seu espac;o transformado H (e , P ),
obtem-se um pica no lugar (xo , yo ). Desta maneira , 0 algoritmo
envolve a transformada de Hough, transformando 0 espac;o
transforrnado de Hough e realizando uma transformada de Hough
inversa.

Se 0 espac;o de Hough e descrito pela equac;ao 3.62 , a
transformada °aplicada ao espac;o de Hough e

P -- p' -I- T ( 0')- a1, ... , an, - - qJ - Jr



Se a curva descrita por T (a1, ... , an , B) esta presente na
entrada, a transformacao na equacao 3.63 au na 3.64 produzira
urn pico no espaco inverso de Hough. Os pararnetros de T
definem 0 tipo da curva, sua rotaC;GiO qJ e as coordenadas do pica
da transformada de Hough inversa define a seu deslocamento,
ista e, ( ·xo , yo ). Por usar a espaco transformado de Hough
inverso para determinar 0 deslocamento de parametros,
[CASASENT -86] consegue reduzir dimensional mente 0 espac;o de
Hough. Nota-5e que as transforma<;5es que foram usadas no
espaco de Hough sac especificadas completamente par T (a1, ...
, an, B) , que e simplesmente 0 "thresholding" na transformada de
Hough do objeto centralizado. Somente a variavel qJ precisa ser
pesquisada e isto envolve apenas um simples deslocamento do
espaco transformado de Hough. As transformac6es requeridas
sac facilmente obtidas e igualmente implantadas para curvas nac
analfticas. Essa tecnica e deste modo mais eficiente que outras
para deteccao de objetos curvos. Ela envolve apenas a
transformada de Hough para linhas retas, simples transformac;oes
como deslocamento vertical e mudanca de escala, no espago da
transformada de Hough, e uma inversa da transformada de
HOl!gh.

[CASASENT-86] aplicou este metoda em uma circunferencia. Ele
considera que uma circunferencia pode ser representada par urn
conjunto de pequenas retas formadas em cada ponto da imagem,
sendo que estas retas sac perpendiculares a uma linha radial "r"
indo da junC;E1adestes pontos ate 0 centro da imagem. Sendo a
distancia "r" entre 0 centro e a dado ponto constante, tern-se af
uma circunferencia de raio "r". Oeste modo, se 0 centro da
circunferemcia esta na origem da imagem de entrada, entao os
picos, no espac;o transformado de Hough, que surgirem devido a
estes segmentos de linhas retas cairao todos ao longo da linha
descrita par



no espac;o transformado de Hough original e desta maneira T (a 1,

... , an , e) = Tc ( r , e ) e 0 espac;o transformado de Hough e
simplesmente uma linha' horizontal reta. Oeste forma quaisquer
pontes no plano caem numa linha reta. Uma circunferencia produz
muitos pequenos picos, de altura igual a duas unidades para uma
circunferemcia binarizada, no espac;o de Hough. Estes picas
correspondern a cada combina<;ao de dais pontos na
circunferencia, ista e, pontos P1 e P2 na figura 3.21 . Todos estes
pequenos picas terao p-valores que serao menor que "r", Desta
maneira, espera-se que 0 espac;o H (0, p ) contenha muitos picos
pequenos de duas unidades caindo entre as Iinhas p=O e p=r e
grandes picos ao longo da linha p=r para 0 caso de circunferencia
centrada . Pade-se remover esses picas pequenos par meio de
"thresholding". 0 "thresholding" no espaco transformado de Hough
pode ser selecionado sabendo a resoluc;ao da entrada do espac;o
da transformada de Hough e 0 tamanho do raia da circunferEmcia
a ser pesquisada. Considerando 0 caso onde 0 objeto circular nao
e centralizado, ve-se das equac;oes 3.61 e 3.62 que 0 padrao
formado no espac;o de Hough H (0' , p' ) pode ser descrito por

r + t COS( 0' - a) se r + t cas( 0' - a ) ~ a
eq 3.67

- r + t cas( 0' - a) 5e r + t cas( 0' + J[ - a ) < 0

Neste caso, tea sao as coordenadas polares da translaC;8o dada
pela equac;ao 3.60 e Tc (r, 0) e peri6dica em J[ • Desta maneira,
as transformagoes na equac;ao 3.65 torna-se

p = p' ± Tc ( r , 0 I ) = p' ± r



P2 Y

FIG. 3.21 - Deriva9ao da funC;80transformada para circunferencia

Para reconhecimento de elipses usa-se um metoda analogo ao da
circunferencia e obtem-se as equa<;oes como segue:

Te (a,b, e' - q» + t cas (e' - a )

se Te (a,b, e' - q;) + t cas (e' - a )?:: 0p'=

- Te (a,b, 0' - 0/) + t cas (e' - a )

se Te (a,b, 0' - q;) + t cas (e' - Jr - a ) < 0

e p = p' ± Te ( a, b, ()' - qJ).



FIG. 3.22 - Derivac;ao da func;ao transformada para uma elipse.

Este procedimento e realizado tambem para parabolas, e
generalizado para outras curvas.

3.7.3 TRANSFORMADA
ADAPTATIVA

HOUGH

A adaptac;ao da transformada de hough, como urn eficiente
caminho para a detecc;aa de formas bidimensionais foi feita por
Illingworth e Kittler em [ILLINGWORTH-8?]. A transformada de
Hough adaptativa usa um pequeno acumulador e a ideia de uma
flexibilidade iterativa tipo "grosseiro ao refinado" acumulada e
busca estrategica para identificar picos significativos no espac;o
de parametres de Hough. Segundo os autores , 0 metodo e
substancialmente superior a implementac;ao da transformada de
Hough convencional , tanto quanta a memoria requerida como ao
processamento cornputacional. Nesta correlaC;8o eles ilustram a
ideia da transformada de Hough adaptativa para atacar 0
problema de identificac;ao de segmentos lineares e circulares em
irnagens por procura de agrupamento de evidencias no espac;o de



parametros bidimensional. Este metodo e robusto quanto a adicao
de rufdos e pode ser usado para analisar imagens complexas
contendo mais que um elemento de imagem.

o reconhecimento de linhas atraves da transformada de Hough
tem side aplicado utilizando-se diferentes parametrizac6es. Risse
em [RISSE-88] realiza uma comparac;ao entre as diferentes
parametrizac6es, em termos do uso do arranjo acumulador, que
pode ser feita independentemente da quantizac;ao e do tamanho
do acumulador, 0 qual e comparado pela alta fidelidade da
quantificaC;ao. Entao a deteccao de agrupamentos no espac;o de
Hough e discutida e um novo algoritmo adaptativo e proposto por
[RISSE-88], eliminando apenas as deficiencias existentes no
algoritmo anterior.
Os espac;os parametricos de Hough propostos sac:

par?lmetrizacao local no espac;o

a , C C = (- tan(a ) ) X + Y y=(tan(a»x+c

r = X cas e + y SEN e y = r - x cas e
SEN e

- N( x - s1)/y

y = N( x - s1)/

(3N-s2-s1)



Nesta analise pOde-se' concluir que as parametrizacoes
apresentam consideraveis divergencias em sua propriedades.

3.8 - MELHORIAS NA TRANSFORMADA DE
HOUGH

Sklansky em [SKLANSKY-78] tomando como referencia
[DUDA-72] efetuou as seguintes consideracoes. E usualmente
posslvel procurar objetos geometricos em um espaco imagem que
representa completamente os parametros de cada curva
passando atraves de um elemento de borda .Por exemplo, uma
linha reta passando atraves de x = ( X1 , X2 ) e especificado por
( r , e ) na equacao

As quantidades r e e sac 0 comprimento e 0 angulo , com
respeito ao eixo X1, do vetor de posiCao que vai da origem e e
perpendicular a linha que passa por x . Isto esta ilustrado na
figura 3.23.

FIG. 3.23 - relacao entre x e ( r , e )



o conjunto de todas as linha retas que passam atraves de x
e desta maneira especificado pelos locais de extremidade das
perpendiculares a estas linhas retas. Estes locais pertencem a
uma circunferencia circunscrita no segmento ( 0 ,x ), centrada
em x/2. l::sta circunferencia, e apresentada tra9ada na figura 3.23,
e mostra os locais no espa90 imagem da senoidal de (r, e ) do
espa90 de parametros.

A geometria para a transformada de Hough na detec9ao de
uma linha reta determinada por tres pontos colineares a, b, c e
ilustrada na figura 3.24 . Nesta figura 0 ponto de intersecc;ao P
das tres circunferencias circunscritas e a extremidade da
perpendicular da linha reta que passa atraves de a, b, c. Isto
tambem pode ser feito para detectar outras formas geometricas (
cfrculos, parabolas, elipses, etc).

FIG. 3.24 - Determina9ao de linha reta atraves de a,b e c.



A generaliza<;ao da transformada· de Hough como filtro
"comparativo"(matched) entao e proposta em
Sklansky[SKLANSKY -78]:

o algoritmo original da transformada de Hough foi
desenvolvido para detectar subconjuntos de pontos colineares
dentro de urn conjunto grande de pontos. Este algoritmo foi
generalizado por Duda [DUDA-72] para detec<;80 de
circunferemcias. Por sua vez Sklansky em [SKLANSKY-78]
generaliza este para detec<;ao de alguns subconjuntos e
especfficos de pontos ou um arbitrario transladado deste
subconjunto.

Deixando ~ significar algum conjunto finito de pontos no
espa<;o Euclidiano.

Desta maneira, ~ = {x ( t) I t = 0, 1, 2, ... 1 m }
Obs. ~ pode ser 0 desenho de uma linha digitalizada.
entao

Sendo que b significa alguns pontos no plano imagem, 0
conjunto de todos y ( t)'s passando atraves de b por alguns
t = t' e dado por "r" como uma fun<;80 de "t''' e lib". Esta fun9ao e
dada pela equa<;80

y ( t' ) = b = x ( t' ) + r.

r ( t' , b ) = b - x ( l' ).

.
Substituindo l' por t , e desenhando r no plano imagem

enquanto uma fun<;80 de t , com b fixado, produz

r ( t ) = b - x ( t ), eq.3.76

llfst - SERVI<;:O Dc:. BIBLIOTECA E
INFOR,v Ac;.Ao



o que e uma reflexao transladada de x( t ) sobre a origem. A
origem pode ser qualquer ponto no plano de t:. 0 resultado esta
ilustrado na figura 3.25 , onde x ( t ) e uma parabola com foco na
origem, as curvas cheias sao transla<;5es de x ( t ), e a curva
pontilhada e 0 local dos focos da transla<;5es de x ( t ) passando
atraves de b . Nota-se que a curva pontilhada e translac;ao e
reflexao de x (t) sobre a origem.

FIG. 3.25 ~ 0 filtro camparativo(matched filter)
geometrico para deteccao de parabolas.

A Funcao r (t) e a equivalente da funcao espalhamento de
ponto de um "filtro comparativo"(matched filter) para uma imagem
binaria.

Na transformada de Hough da deteccao de curvas, a funcao
r ( t , b ) e computada para todos os candidatos a ponto b caindo
em uma das curvas procuradas, e cada um dos acumuladores
reunidos por r ( t , b ) e incrementado par 1. Numa tecnica de
moldes , varios dos y ( t )'S passam atraves de todos os



candidatos a ponto b, e 0 numero de pontos candidatos para cada
y ( t ) e medido. a molde com a grande contagem indica desta
maneira a posigao mais provavel de uma das classes especificas
de curvas.

E interessante analisar 0 conteudo do acumulador na
condicao do ponto x . Sendo q ( x ) 0 conteudo deste acumulador.
Sendo h ( x ) a fun<;ao caracterfstica de ~ , isto e, h ( x ) = 1 para x
E ~, e 0 para x rf. ~. Sendo p ( x ) uma funcao imagem binaria.
Entao

q ( x ) = L h ( Y - x ) p ( y ) eq. 3.77
y

Aqui tem-se que h( y - x ) e equivalente a r ( t , b ) e que
h ( x ) e 0 "molde" ou , equivalentemente, a funcao de
espalhamento de ponto de um filtro comparativo ( matched filter ).

Sklansky em [SKLANSKY-78] tambem desenvolveu a
generalizaCao para imagens de multiplos valores .

. Costa e Sandler em [CaSTA-88] apresentam uma tecnica
para melhorar 0 espaco de parametros da transformada de
Hough, quanta a distribui<;ao de votos no arranjo acumulador,
facilitando a identifica<;ao dos picos determinantes das retas numa
imagem. A tecnica preve uma melhora no rea.!ce e deteccao de
picos, atraves do alargamento da parametrizacao, propiciando um
melhor desempenho computacional. Este metoda pode ser
combinado com outras tecnicas previamente desenvolvidas.

ParametrizaCao Alargada e descrita como a relacao entre as
coordenadas x e y dos elementos de contorno e os parametros R
( distancia normal ) e e ( orientacao ) usados convencionalmente
na transformada de Hough e que e dada par

R = x cas e + y SEN e.
Se x E { 1,2,...,Nx} eyE {1 ,2,...,Ny }, 0 espaco de parametros
e totalmente definido por 0 s e < Jr .

A maneira cbnvencional para enderecar 0 espaco de
parametros (de Hough) no arranjo acumulador, sendo urn arranjo
de N e x NR, e atraves da normalizacao do parametro R entre um
maximo valor global RM e um mlnimo valor global Rm, como em



r = round [( x c[k] + Y s[k] - Rm) I 1'. R ]. eq.3.79

para k=0,1 ,...,N e - 1

c[k] = cas (k 1'. e )

s[k] = SEN (k fI. e )

eq.3.82

eq.3.83

e, visto que SEN e na equa9ao 3.78 e sempre positivo ou zero
para 0 intervalo ° s:; e < Jr, obtem-se

Usualmente os valores de s[k] e c[k] para k E { 0,1 ,...,N e - 1}
sac pre calculados e armazenados na forma de tabela.

A normaliza9ao proposta considera RM e Rm para cada
angulo discretizado indexado por k como em

r = round [ (x c[k] + Y s[k] - Rm[I(] ) I 1'. R[k] ]

RM[k] e Rm[k] representam os valores maximos e mlnimos de R
para cada k especffico. Visto que SEN e e sempre positivo ou



IO'i

zero para O s; e < 1{, RM[k] e Rm[k] podem ser diretamente
determinados a partir da equação 3.78 como nas equações 3.88 e
3.89, respectivamente: .

Rm[k] = s[k] +

Nx c[k]

c[k]

c[k]

Nx c[k]

se c[k] ~ O

se c[k] < O

se c[k] ~ O

se c[k] < O

eq.3.88

eq.3.89

ô R[k] e Rm[k] podem ser calculados previamente e armazenados
em uma tabela. Estes cálculos necessitam ser feitos apenas uma
vez., durante a inicialização do programa, ou armazenado em
memória não volátil.
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40 7 6 6 11 11 6 6 7
40 35 27 30 50 50 30 27 35
40. 62 51 54 54 54 54 51 62
60 63 73 73 57 57 73 73 63

R 40 66 86 74 56 56 74 86 66
60 63 73 73 57 57 73 73 63
40 62 51 54 54 54 54 51 62
40 35 27 30 50 50 30 27 35
40 7 6 6 11 11 6 6 7

e

FIG. 3.26 - Arranjo acumulador convencional em (a) e
arranjo acumulador com parametrizacao alargada da transformada
de Hough em (b) .

Alguns resultados simples foram apresentados por [COSTA-88]
que utilizou uma resolucao grosseira ( L1 R = 2 e L1 e = 20° ). A
imagem e um pequeno arranjo de 20 x 20 pontos.

Primeiro, supondo uma imagem completamente satisfat6ria,
os arranjos acumuladores obtidos pela aplicacao do metoda
convencional e pela aplicagao do metoda de alargamento de
parametros sac apresentados na figuras 3.26a e 3.26b
respectivamente,onde:

Votos na figura 3.26a sac alongados, mais concentrados ao
longo de uma principal forma semelhante a's'. Na figura 3.26b um
alargamento 9uase que total e uma distribuic;ao homog€mea e
plenamente realizada.



FIG. 3.27 - Imagem contendo duas linhas.

Agora supondo a imagem da figura 3.27, contendo duas
linhas. Os arranjos acumuladores obtidos palos metodos
convencional e por alargamento da parametrizac;ao sac
apr.esentados nas figuras 3.28a e 3.28b respectivamente

Os picas correspondentes a Iinhas, multiplas e espalhadas
na FIgura3.28a, sac muito mais distintos na figura 3.28b.

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 3 2 0 0 0 0 0
3 8 14 14 10 2 0 0 0
12 10 3 4 10 11 4 0 0

R 5 0 0 0 0 7 14 4 0
0 0 0 0 0 0 2 14 4
0 0 0 0 0 0 0 2 14
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 b 0 0 0 0 0 0 0

..ei ........... (lei ii.iii



0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1 1 1 0
2 2 2 3 5 3 2 2 3
6 5 2 6 6 6 2 2 2

R 4 7 13 9 5 5 12 13 7
5 5 2 2 4 5 3 2 8
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 10 0 0 0 \0 0 0__
0 0 10 0 0 0 10 0 0

e

FIG. 3.28 - Arranjos acumuladores na forma convencional em (a) e
com alargamento de parametrizaC80 em (b) relativos a imagem
dada pela figura 3.27.

[COSTA-88] conclui que 0 metoda tem permitido uma
melhoria significativa da determinacao de picos como pode ser
visto no exemplo apresentado aqui, com a reduC80 do espaco de
parametros de Hough para uma dada resoluc;8.o e sugerindo urn
potencial para melhorar a deteccao de picos na maioria das
imagens. as calculos extras para determinaC;8o dos valores
maximos e mfnimos de R para cada e sac realizados uma (mica
vez e representam urn pequeno acrescimo no total do
processamento. a uso desta tecnica pode ser considerada para
outras parametrizacoes, arranjo de acumuladores com maior
dimensao e outros algoritmos de transformada de Hough.



3.9 - ESTUDO COMPARATIVO DE METODOS
UTILIZANDO TRANSFORMADA DIE HOUGH

Um estudo comparativo de metodos utilizando transformada de
Hough para detectar formas circulares foi desenvolvido por Yuen,
Princen, Illingworth e Kittler em [YUEN-89], onde quatro metodos
foram analisados e comparados. Os metodos escolhidos por
[YUEN-89]foram:

a) Transformada de Hough Padrao, desenvolvida par [DUDA-72],
utilizando 0 espa<;ode parametros tridimensional (a,b,r).

b) Transformada de Hough por Gering, metodo desenvolvido por
Gerig e Klein [GERIG-86], que reduz 0 espaco de parametros
tridimensional N3 para um espa<;ode tres pianos N2

. Sendo que
um plano e 0 arranjo acumulador rascunho e os outros dois sac
utilizados para armazenar apenas as informa<;oesimportantes do
arranjo acumulador rascunho. Pais este arranjo acumulador e
utilizado para 0 processamento de todos os passlveis valores de
raids , sendo que ap6s calculo de cada raio 0 arranjo e
reinicializado, e apenas as informa<;oesimportantes sac retidas.

c) Transformada de Hough em dois estagios, baseados em
[DUDA-72] e [ILLINGWORTH-87], utiliza conceitos da
transformada padrao, levando em consideracao as dire<;oesdos
pontos de bordas, obtendo no primeiro estagio 0 centro da
circunferemcia. 0 segundo estagio utiliza 0 centro obtido no
primeiro estagio para, atraves da equa<;ao da circunferemcia,
construir um histograma para cada candidato a centro e analisar
as picos deste histograma.

d) Transformada Rapida de Hough, foi proposta por Li, Lavin e
LeMaster em [L1-86],e e um metodobaseado em estruturas de
aNores e utiliza um processo iterativQ para conseguir por
antecipa<;aoseparar os valores importantes e os posslveis picos .
Este metodo utiliza 0 conceito de hipercubo no seu
processamento e- tambem 0 subdivide em subhipercubos
iterativamente.

Os resultados experimentais da aplicacao destes metodos
mostraram que todos apresentaram urn bom desempenho e em



muitos casos 0 erro foi em torno de 0 ou 1 ponto (pixel). A imagem
utilizada foi de bolhas circulares de diversos tamanhos, sendo esta
imagem artificial.

3.10 - CONCLUsAo DO CAPiTULO

Os metodos apresentados possuem as seguintes
caracterfsticas:
a) Alguns requerem a implementac;ao utilizando hardware, 0 que
inviabiliza nossos prop6sitos dada a complexidade e 0 ferramental
utilizado para tal intento.
b) Qutros requerem uma plataforma de paralelismo
computacional, 0 que nao e trivial para aplicacoes praticas nos
dias de hoje. Estes metodos sugerem um melhor desempenho de
processamento.
c) Metodos para melhoria do desempenho da transformada de
Hough sac apresentados com sucesso para 0 espaco amostral
determinado pelos autores, isto nos estimula a aplica-Ios em
espac;o amostral mais complexo.
d) Alguns metodos utilizam transformada de Hough para deteccao
de objetos tridimensionais em uma imagem bidimensional, que
para nosso trabalho nao mostrou aplicaCao direta.
e) Grande variedade de aplicac;oes direcionadas aos mais
diversos fins, mostrando a flexibilidade da transformada de Hough.

Q que mais nos chamou a atencao foi que na maior parte
das vezes, os metodos propostos nao discutem a sua aplicacao
em uma imagem com padroes desconhecidos, para poder se
avaliar a existencia ou nao de um objeto. Sempre e pressuposta a
existencia de- um objeto e suas caracterfsticas sac detectadas
atraves do maior pica de votos no arranjo acumulador no espac;o
de parametros de Hough. Ou a existencia de varios objetos
caracterizados por varios picos de votos no arranjo acumulador do
espac;o de Hough. No entanto, se tivermos em uma imagem duas
retas de valores discrepantes, por exemplo uma constitufda por
100 pontos e outra por 5 pontos, isto pressupostamente mostrara



no arranjo acumulador um pico de votos acumulados com 0 valor
100 e outro com 0 valor 5; porem, proximo ao pico 100 teremos
outros valores no arranfo acumulador com magnitudes muito
maiores que 5 e 0 pica de votos indicando 5' fica perdido.
Consequ~ntemente nao se consegue detectar a pequena reta.
Mas sempre e considerado nao existir este problema. Se uma
imagem cbntiver um objeto circular tambem vai ocorrer um local
no arranjo acumulador com picos de votos, 0 que caracteriza a
existencia de retas onde na realidade nao existem. Portanto, ha
necessidade de estipular certas consideragoes de contorno e
limitagoes. Logo, fica diffcil afirmar se existem ou nao
determinados objetos, pois nao se define um nfvel mfnimo de
votos para que um pico possa ser considerado representante de
um objeto. Por outro lado, os objetos tratados nestes trabalhos
sac sernpre extensos, isto e, sac definidos por urn grande
conjunto de pontos.



CAPiTULO QUATRO

4 - ALGORITMOS

4.1 - Introdu~ao

A busca de metodos para solucionar 0 nosso problema
de reconhecimento de microcalcifica<;oes, nos remeteu a
"TRANSFORMADA DE HOUGH" e suas varia<;oes, que
apresenta um custo computacional relativamente baixo,
permitindo sua execu<;ao em maquinas convencionais. Porem
, como veremos mais adiante, a "Transformada de Hough"
para detec<;ao de segmentos de retas em uma dada imagem
mamografica apresenta alguns problemas de ordem de
implementa<;ao, pois as formas de figuras que queremos
detectar sac muito pequenas e numa imagem apresenta
falsas retas. Na figura 4.1 temos um exemplo de imagem que
nos permite caracterizar bem 0 problema.

/Y.
0······· ..

Fig. 4.1 - Imagem de microcalcifica<;oes: vermiformes,
anelares e circulares



Observemos que a .Iinha imaginaria pontilhada, pode
ser detectada como uma reta com dezenas de pO,ntose na
realidade esta reta nao existe. Notamos que 0 conjunto de
pontos, que estao sob a linha pontilhada, sac colineares;
determinando desta maneira uma reta, porem para nos
visualmente ela nao existe.

Um sistema para deteccao de retas, aplicado a esta
imagem nos da falsas retas, inclusive com maior quantidade
de pontos do que os pequenos seguimentos de retas que
deverfamos detectar.

o metoda de "Transformada de Hough" tinha portanto
muito a ser trabalhado para nos servir. Analisamos que se
segmentassemos a imagem, separando cada elemento de
imagem formado por um grupo de pontos contfguos, em
imagens secundarias e estudassemos cada uma
individualmente, 0 metodo funcionaria com eficifmcia.

Os metodos apresentados na literatura nao eram
adequados, pois tfnhamos que separar regi5es que as vezes
eram apenas seguimentos de retas, ou ate mesmo
cruzamento de retas, pois as imagens de duas retas que
seriam separadas no espa<;o 3D , na imagem plana 20
estariam sobrepostas. No entanto se as figuras pudessem
ser analisadas apenas pelo seu contorno , os metodos
aplicados seriam muito mais eficientes e seguros.
Precisavamos neste momento, aplicar urn algoritmo que
pegasse apenas 0 contorno de um elemento da imagem e
tambem tomasse esse elemento totalmente, isto e, se a figura
fosse um cfrculo terfamos a circunferemcia e 0 cfrculo
pertinentes a um mesmo elemento.

Desenvolvemos um algoritmo que pudesse pegar 0
contorno do elemento e posteriormente todos os pontos
internos a esta fronteira que denominamos "vetor girante 5".



4.2 SEGMENTACAO POR· "VETOR
GIRAN·TE 5"

Um ponto na imagem e circundado por 8 (oito) outros
pontos possfveis, como vemos na figura 4.2. Notamos que
um ponto pode ter como vizinho outros 8 (oito) pontos.

Fig. 4.2 Um ponto e sua vizinhanva de 8 pontos.

Se numerassemos no sentido horario a partir de sua
direita para frente, terfamos os seus vizinhos identificados por
um numero, como vemos na figura 4.3 logo abaixo.

Fig. 4.3 - Numerado os pontos vizinhos do ponto em
estudo.



Cada um dos pontos recebeu um numero de 0 (zero) a
7 (sete), que nos permite analisar de perto, qual deles da
continuidade na fronteira do elemento de imagem.

Vamos a seguir analisar a formaCao de varios tipos
posslveis·de elementos de imagem.

Iniciamos pela imagem de uma elipse cheia como na
figura 4.4

Fig. 4.4 - Elipse cheia digitalizada

Como podemos observar, na FIgura acima temos uma
elipse digitalizada que possui seu raio maior "a = 9" e seu raio
menor "b = 4". Dividindo esta figura em quatro partes
obteremos 0 que chamamos de quadrantes que sac iguais e
simetricos como podemos observar na figura 4.5.

Fig. 4.5 - elipse dividida em quadrantes



Para detectarmos as pontos de fronteira vamos
imaginar que efetuamos uma varredura de cima para baixo e
da esquerda para a direifa e detectamos assim a ponto 1
(um) , note que a pr6ximo ponto de fronteira que estara a seu
lado podera ser seu vizinho de numero 0,1,2 au 3, isto porque
nao temos nenhum ponto acima deste. Os pontos
subsequentes que pertencem ao primeiro quadrante podem
ter as vizinhos 0, 1 au 2. No quarto quadrante as pontos
subsequentes de fronteira sao vizinhos de posicoes 2, 3 au 4.
No terceiro quadrante , teremos as vizinhos 4, 5 au 6. E
finalmente no segundo quadrante teremos vizinhos 6, 7 au O.
Posta isto, tfnhamos que as pontos da fronteira mudavam de
direCao de valor anterior a mais au menos um (1). Isto e, se a
vizinho atual esta na posiCao 4, par exemplo, entao a pr6ximo
estaria nas posicoes 4, 3 au 5. Entao se buscassemos na
fronteira sempre um vizinho que fosse de numero atual
menos 1(um) ate 0 numero atual mais um, pegarfamos todos
os pontos de fronteira. Depois e s6 retirarmos todos os pontos
contidos nesta regiao. Para as retas, entretanto e posslvel ter
elementos de imagem (regioes) que nao sac convexos.

- Dando continuidade a analise de elementos de imagem,
vamos ver a cruzamento de duas retas. Na figura 4.6 vemos
isto.

Fig. 4.6 - Imagem de duas retas sobrepostas

Para retirarmos de uma imagem composta uma regiao
exclusivamente de- cruzamento de retas a regra acima
descrita nao e valida. Pois 0 cruzamento de duas ou mais
retas pode resultar em angulos entre elas de quaisquer
valores (0 - 180 graus). Entao abordamos a imagem como



um conjunto de pontos que tem oito direcoes de vizinhancas.
Caminhando de um ponto de fronteira para outro temos que 0
percurso entre dois pontos subsequentes pode ser indicado
por numeros, como os pontos anteriormente, mas oemforma
de direca9 de percurso. Se vamos de urn determinado ponto
imagem para 0 seu proximo, caminhamos para uma direcao
de valor entre 0 (zero) e 7 (sete). Utilizamos um sistema de
numeracao parecido com 0 usado por Freeman na cadeia de
codigos.Na figura 4.7 temos que ao caminharmos de um
ponto para outro assumimos as direcoes de 0 (zero) a 7
(sete) .

•-0
'"

o
~2

o 0

0- direg80 leste

1 - dire980 sudeste

2 - direg80 sui

3 - direg80 sudoeste

4 - direg80 oeste

5 - direg80 noroeste

6 - direg80 norte

7 - dire<;8o nordeste



Para contornarmos um elemento de imagem devemos
procurar 0 proximo ponto de fronteira a partir da direc;ao
anterior adicionada de 5 (cinco). Vamos exemplificar isto na
figura 4.8.

Se caminhamos do ponto "B" para 0 ponto "C" , a
direc;ao tomada foi a 1 (urn) ou sudeste, e para localizarmos 0
proximo ponto de fronteira (ponto "D") come<;amos a analisar
a vizinhanc;a do ponto "C" a partir da posic;ao 6 (seis) ou norte,
isto e, 0 vizinho de numero 5 (cinco) noroeste e 0 proprio
ponto anterior, de onde viemos, e 0 ponto 6 (seis) ou norte e
por onde iniciamos a nossa busca do proximo ponto de
fronteira. Desta maneira qualquer que seja 0 angulo entre
dues retas pegamos 0 proximo ponto no sentido horario do
elemento de imagem. Este metodo e dinamico, pois a medida
em que vai mudando a direc;ao do vetor de caminhada sobre
o contorno, 0 primeiro vizinho a ser pesquisado tambem
muda, permitindo que percorramos qualquer rec6ncavo num
elemento de imager:n e este seja detectado. Para exemplificar
melhor isto, vamos pegar na figura 4.8 0 proximo ponto e
analisarmos. Quando fomos do ponto "C" para 0 ponto "0" ,
mudamos a direc;ao do nosso vetor de fronteira pais 0 ponto
"0" esta a nordeste (dire<;ao 7) do ponto "C" . Somando-se



"cinco" na direcao 7 (sete) nordeste, obtemos a valor 4
(quatro), direc;ao oeste, que sera a primeiro vizinho a ser
pesquisado para saber se pertence a fronteira, caso nao seja
ponto de contorno, tomamos sempre as seis vizinhos no
sentido horario para pesquisar ate encontrar a ponto
desejado.

Desta maneira caminhamos ate a ponto "F" e
retornamos sabre esta reta ate a ponto "C" . Quando estamos
no ponto "F" buscando a pr6ximo vizinho, iniciamos a busca
pela direcao oeste (direcao quatro) e s6 vamos achar outro
ponto de fronteira na direc;aosudoeste (direc;aotres) que e a
ponto "E" , a seu antecessor. Nesta caminhada do ponto "F"
ate a ponto "C" n6s pesquisamos a pr6ximo ponto de
fronteira a partir do lado direito desta reta e nao pelo lado
esquerdo como fizemos da primeira vez ( na vinda) , pais a
direcao do vetor de caminhada sabre a fronteira e oposta,
antes era sete (nordeste) e agora e tres (sudoeste). Quando
chegamos no ponto "C", desta vez vamos procurar seu
sucessor de fronteira a partir da direcao zero (leste), pais
viemos do ponto "D" para a ponto "C" na direcao tres
(sudoeste), e na primeira vez que chegamos ao ponto "C"
viemos da direcao um (sudeste) e iniciamos a busca de seu
sucessor a partir da direc;aoseis (norte).

Quanta ao ponto "C" que e a cruzamento das duas
retas, notamos que na pesquisa de fronteira passamos quatro
vezes par ele, e cada vez a partir dele achamos um ponto
diferente , como seu sucessor, pais se achassemos a
mesmo, entrarfamos num cicio infinito (looping). Na primeira
vez chegamos ao ponto "C" pela direcao sudeste (direcao
um), na segunda vez pela direcao sudoeste (direcao tres), na
terceira vez pela direcao noroeste (direcao cinco) e ja na
quarta vez pela direcao nordeste (sete).

Ate aqui conclufmos que a ponto de parada e a ponto
inicial, par onde comec;amosa pesquisa da fronteira .

Com esta tecnica conseguimos extrair da imagem
composta a contorno de um elemento de imagem, a que para
nossos prop6sitos e fundamental.

A partir da decomposicao da imagem original em
elementos de imagens obtemos duas imagens secundarias
par elemento de imagem. Uma e a imagem do contorno do



"elemento imagem" e outra e a fronteira com todos as pontos
internos a esta.

Este metoda tambem satisfaz a captura de elementos
de imagens que sejam regioes, como no caso da eiipse cheia
ou vazia ..Quando 0 elemento de imagem for uma figura vazia,
as duas irnagens secundarias sac exatamente iguais. Assim
tambem podemos dizer que as imagens secundarias de
"elementos de imagem" que sejam retas ou arcos sac
idEmticas. Retas formadas por ate dois conjuntos de pontos
contfguos e paralelos (reta grossa) , apresentam da mesma
forma imagens secundarias iguais. Porem, num elemento de
imagem, nem sempre iniciamos a busca de fronteira por uma
extremidade. Na figura 4.9 temos a imagem exemplo.

Fig. 4.9 b - detalhe do primeiro pto. do elem. de imag

-
Neste caso 0 algoritmo detectava 0 semicfrculo a

direita do numero 1 (um) na figura 4.9 a, que era 0 ponto
inicial. E em seguida detectava 0 semicfrculo it esquerda do
ponto inicial (ponto 1) , como se fosse outro elemento de



imagem. Isto oeorria porque para detectarmos 0 primeiro
ponto de fronteira , efetuamos nossa pesquisa de eima para
baixo e da esquerda para' a direita.

Para resolver este problema, nos analisamos se existe
eontinuidade de fronteira a esquerda do primeiro ponto, e
entao invertemos 0 proeesso de busea de ponto de fronteira
totalmente. Nos usamos agora 0 metoda com busea, no
sentido antihorario e deteetamos 0 semi-area da esquerda.
Desta feita 0 algoritmo passou a ser efieaz e eompleto.

4.3 - ALGORITMO DE SEGMENT ACAo
DE IMAGEM

1 - Ler arquivo de imagem eomposta (binarizada) e
armazenar em uma matriz.

2 - Apresentar esta imagem no video.
3 - Apresentar possibilidade de impressao desta imagem.

4 - Varrer a imagem ate deteetar um elemento de imagem.

5 - Extrair fronteira do elemento de imagem e gravar em
arquivo.

6 - Completar 0 elemento de imagem com todos as seus
pontos internos e gravar nova imagem.
7 - Apagar na imagem original (imagem composta) os pontos
capturados para 0 elemento de imagem.
8 - Repetir os itens 4,5,6 e 7 ate 0 ultimo elemento ser
extrafdo da imagem.



4.4 - ROTINAS· DE SEGMENTAÇÃO DE
IMAGEM (descrição)

Principal (main) :

* Chama rotina para inicialização do vídeo no modo
gráfico (Inicializa).

* Limpa a tela de vídeo para desenhar imagem
posteriormente.

* Chama rotina que zera conteúdo da matriz que
armazenará a imagem (Zera_Matriz).

* Abre arquivo de imagem, contendo a imagem
composta a ser segmentada em elementos de
Imagem.

* Ler todo o arquivo de imagem composta e armazenar
na Matriz Imagem.

* Fecha arquivo de imagem.

* Mostra a "Imagem Composta" na tela de vídeo,
através da chamada da rotina para este fim
(Mostra_Imagem).

* Aguarda intervenção do operador.

* Limpa a tela de vídeo.

* Coloca mensagem "quer imprimir imagem (s/n) ?"

* Após resposta do operador.

* Se for "sim" efetua impressão da imagem
(Impressora).

* Chama novamente rotina para mostrar a "imagem
composta" . (Mostra_Imagem).
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* Limpa tela de vIdeo.

* Chama rotina que mostra imagem tela do
vIdeo. (Mostra_lmagem).

* Chama rotina que segmenta imagem, isto e , extrai
. um elemento de imagem da "imagem composta" I

se houver . (Segmenta).
* Se existe elemento detectado: Chamar rotina que

grava todo 0 elemento de imagem (Grava_Arq)-
Grava imagem secundaria com seus pontos
internos (completa).

* Atualiza imagem da "Matriz Imagem" (retirando
elemento detectado e gravado).

* Repete 0 bloco acima para todos elementos de
imagem.

* Abre arquivo "Quantia.dat".

* Grava arquivo "Quantia.dat" , que indica quantos
arquivos de elementos de imagem temos
gravados.

* Fecha arquivo "Quantia.dat".
* Limpa tela de vIdeo.
* Finaliza programa.

INICIALIZA

* Rotina propria para cada sistema e/ou linguagem,
para preparar 0 vIdeo para apresentar imagem
grafica.

MENSAGEM

"" Mostra uma das mensagens abaixo: (dependendo da
ocasiao)

"Pressione qualquer tecla" .

"final de programa" .

"Quer jogar na impressora (sin)?" .

* Aguarda interven9ao do operador.



MOSTRA IMAGEM

* rransporta da Matriz Imagem para a tela de video a
"Imagem" .

* Dado 0 numero de colunas da matriz.

* Dado 0 numero de linhas da matriz.
* Coloca todos os pontos da "matriz Imagem" na tela de

video atraves da func;ao que coloca um ponto na
tela de video.

ZERA IMAGEM

* Dado 0 numero de colunas da matriz.
* Dado 0 numero de linhas da matriz.

* Coloca 0 valor 0 (zero) em todos as celulas da matriz.

IMf>RIME

* Dado 0 numero de colunas e linhas da matriz.
* Imprime a matriz (coloca na impressora).

SEGMENTA

* Efetua pesquisa na "imagem composta" de cima para
baixo e da esquerda para a direita ate encontrar 0
primeiro ponto de elemento de imagem.

* Caso nao encontre, retorna valor indicando que nao
ha elemento de imagem nesta "imagem
composta" .

* Define como direc;ao inicial para 0 vetor de fronteira a
direc;ao LESTE (direc;ao zero), pois e 0 sentido em
que vinha sendo realizada a varredura.

* Define entao inicio de busca de pontos de fronteira
(contorno).



* Toma 0 ponto vizinho, segundo regra ja estipulada
anteriormente, e verifica se e ponto valido.(se
existe urn ponto ali) .

. se valido : Pega 0 ponto e copia.

Atualiza coordenadas para 0 proximo
ponto.

Atualiza vetor de dire9ao.

Atualiza ponto de infcio de busca
somando 5 (cinco) it orienta9ao
anterior.

Sai se ponto encontrado for igual ao
ponto inicial, trata-se neste caso de
captura da fronteira completada .

. se nao valido: Atualiza fndice para busca do
ponto da proxima vizinhan9a.

Porem se ja explorou toda vizinhan9a
e nao encontrou ponto de fronteira, sai
por erro, pois trata-se de elemento de
imagem formado de um unico ponto.

* Repete 0 bloco acima ate sair por uma das duas
°p90es:
1 - Completou elemento de imagem (Ponto inicial

igual Ponto final).
2 .::Safda de erro, que volta ao programa principal.

* Apagar da Uimagerncomposta" (original) os pontos
copiados para a imagem secundaria.

* Repetir 0 trecho acima modificado para capturar os
pontos da esquerda do "ponto inicial" , caso haja



trecho de elemento de imagem' a esquerda deste
conforme ja descrito na teoria ..

* Chamar rotina para gravar arquivo com imagem
secundaria apenas da fronteira do elemento

, imagem (GRAVA_ARQA).

* Chamar rotina que copia os pontos internos a
fronteira encontrada e apaga 0 seu
correspondente na imagem original composta.

* Retornar com c6digo de opera<;ao bem sucedida.

COPIA:
* Pega a imagem da fronteira do "elemento de imagem"

e copia da imagem composta (original) todos os
pontos internos a referida fronteira.

* Apaga todos os pontos do elemento de imagem na
imagem composta (original) . Subtraindo assim
este elemento de imagem completamente.

GRAVA ARQ : "Grava arquivo com elemento de imagem
completo".

* Calcula nome do arquivo a ser gravado.
* Abre arquivo "ARQxx.DAT" (onde xx = 00 a 99).

* Pega todos os pontos pertencentes a matriz do
elemento de imagem e grava-os em disco.(todas
as celulas da imagem).

* Fecha arquivo.

GRAVA ARQA: "Grava arquivo com fronteira do elemento
de imagem" ..

* Calcula 0 nome do arquivo de dados a ser gravado.
* Abre arquivo "ARQxxA.DAT" (idem ao similar).

* Pega agora apenas a matriz dos pontos que
constitLiem a fronteira do elemento de imagem e
grava-a no arquivo em disco.



* Fecha 0 arquivo de dados de fronteira de uma
elemento de imagem ..

A implementac;ao deste programa foi feita em
linguagem "e" e se encontra no anexo.

A escolha e implementac;ao de um metoda para
segmentac;ao de uma imagem pode ser feita de varias
maneiras, e esta pareceu-nos ser a mais adequada, pelo
custo de processamento ser barato em func;ao do beneficio
obtido. Este algoritmo de segmentac;ao pode ser util para
qualquer aplicac;ao grcUicaque requeira tal func;ao.

o fate de obtermos duas imagens secundarias de um
mesmo elemento , constitui fator fundamental para detecc;ao
de elementos de imagem anelares. A tarefa de detectar uma
elipse ou particularmente um cfrculo e muito mais facil, como
veremos mais adiante, quando temos apenas a fronteira de
tal elemento de imagem. Porem, se excluissemos 0 seu
conteudo interno , nao conseguiriamos distinguir um cfrculo
de uma circunferencia, pois todos seriarn circunferencias
apenas.

4.5 - Obten~ao de retas e vermiformes

o segundo passo e obter um algoritmo que detecte
linhas vermiformes, apos utilizarmos 0 metoda de
"transformada de Hough" para obtenc;ao de retas . Vamos
desenvolver entao mais a miude a "transformada de Hough"
para retas , que descrevemos no capitulo 3.

Dada llma imagem digitalizada (discretizada) , por
exemplo, onde temos uma certa quantidade de pontos
discretos sobre um fundo, queremos detectar se lit existe urn
subconjunto de pontos colineares.

Este metodo, quando fornecfamos como dados os
valores de coordenadas de pontos que compunham uma
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imagem, parecia excelente. No entanto, quando 0 adaptamos
para capturar os pontos de uma imagem digitalizada ,
comec;aram a surgir os 'problemas. Pois os pontos de uma
imagem discretizada nao apresentam a mesma' fidelidade
colinear , que temos quando fornecemos 0 valor das
coordenadas de pontos manual mente .

Na aplicac;ao do metoda obtfnhamos a informac;ao de
que existiam varias retas, onde na realidade tfnhamos apenas
uma . Analisando bem de perto os pontos que constituem
uma reta pudemos perceber que 0 metoda era bom, 0 que
era ruim , era a discretizac;ao da imagem desta. Dependendo
do coeficiente angular da reta , ela pode apresentar maior ou
menor problema de linearidade na discretizac;ao.

Vamos analisar, entao a construc;ao de uma reta em
uma imagem digitalizada, formada por pontos discretos. Na
figura 4.10 temos exemplos de formac;ao de retas.

Fig. 4.10 b

FIG. 4.10 - Retas formadas em imagens digitalizadas

Na figura 4.10 a temos uma reta legftima, formada por
pontos colineares. Ja na figura 4.10 b vemos que a reta esta
segmentada como se fossem duas retas paralelas. Isto nos
faz observar que pademos descobrir af varias retas, pois os
quatro primeiros pontos sac colineares e formam uma reta, ja
os tres seguintes formam outra reta. A combinac;ao entre
todos os pontos definem varias retas. Na figura 4.10 c a
situac;ao e ainda· mais crftica, pois os pontos, devido ao
angulo de inclinac;ao da reta primitiva representada na figura
por uma linha fina, nao alinham-se, mas apresentam
oscilac;oes em torno da referida reta primitiva.



Quando a quantidade de pontos pertencentes a uma
reta e grande, esta tem grande probabilidade de ser
detectada com valores menores de erro.

Pon§m, nosso universo e formado par retas com
pequenas quantidades de pontos.

Um 'outro fator importante e a construcao do arranjo
acumulador. Este arranjo e constitufdo de valores
discretizados, a que nos leva a colocar dais pontos em uma
unica celula do arranjo acumulador ao inves de duas
distintas, devido a aproximacao dos valores discretizados,
tanto para as angulos e como para as valores de "r" .

Par outro lado podemos nos utilizar destas
desvantagens em nosso beneffcio. Nos necessitamos na
realidade reconhecer padroes vermiformes. E a metoda de
"transformada de Hough" nos permite analisar os pontos
contidos em uma determinada reta a menos de um erro de
distancia. Possibilitando uma curva polinomial em torno de
uma reta, ser detectada como uma reta. Como na figura 4.11.

FIG. 4.11 a - apenas a vermiforme



Dependendo do valor incremental atribufdo a ur" e
"theta", n6s teremos mais ou menos pontos da figura acima
como contribuinte no arranjo acumulador. Ap6s a detecc;ao da
reta e obtenc;ao dos seus coeficientes linear e angular, n6s
revertemos 0 -processo, para verificac;ao dos pontos
pertinentes ou nao a reta desejada. Quando temos os
coeficientes angular e linear de uma reta, podemos calcular
quantos pontos do elemento de imagem pertencem-na,
simplesmente substituindo suas coordenadas na equacao :

onde m = coeficiente angular da reta.

c = coeficiente linear da reta.

Atribuindo 0 valor de Xi a equac;ao, verificamos se 0
valor de "Yi" satisfaz a equac;ao, caso contrario nao pertence
a reta.

Por outro lado, se ao inves de considerarmos a reta
dada pela equaC;ao:



e ao inves de igualarmo$ a zero, 0 fizessemos por valores
menores ou igual a um determinado erro "e" , terfart:l0s:

Estarfamos desta forma aceitando como parte desta
reta qualquer ponto proximo da "reta efetiva" ( aquela dada
pela equa<;ao igualada a zero).

Tendo em maos a quantidade de pontos da "reta
efetiva" , dada pela equa<;ao 4.2, e tendo tambem a
quantidade de pontos dados pela equa<;ao 4.3, a sua
diferen<;a indica que existe uma vermiforme. Na figura 4.12
vemos mais em detalhe a reta e a vermiforme.

FIG. 4.12 - Curva sobre uma reta e dentro da faixa de
erro "e"

Todos os pontos pertencentes a reta dada pela
equa<;ao 4.1 e todos pertencentes as retas: Y = m X + (c+e)



e Y = m X + (c-e) e todos internos as duas ultimas sac
computados na equa9ao ,4.3 .

Paralela abaixo da reta da eq. 4.4 e:

Y=mX+(c-e)

Da equa9ao 4.5 temos :

Y = m X + ( c + e) ==> Y - m X - c = e

As equa90es de todas as retas internas sac dadas por:

I 0 < 'Y - m X - c' < e I

IY = m X' + (c - e) ==> Y - m X - c = - e I eq.4.9



As equa90es de todas as retas internasa reta efetiva sac
dadas por:

O>'Y-mX-c> -e I eq.4.10

Portanto, desenvolvemos um algoritmo que permite
atraves da transformada de HOUGH obter os parametros da
equa9ao de reta ( coeficientes angular e linear) e 'a partir dos
mesmos, detectar as tipos vermiformes , definindo antes de
mai$ nada 0 valor de erro "e" . Nos devemos observar que,
dada uma imagem digitalizada, discretizada no entanto, a
grandeza de medida dos elementos da mesma e dada em
pontos ativos ou nao. Isto e, a imagem e toda quadriculada, e
sua unidade de medida e a quantidade de celulas da grade
que ela representa.

Considerando tudo isto, implementamos 0 algoritmo descrito
a seguir.

4.6 Algoritmo de detecc;ao de
vermiformes

1 - Limpar matriz (zerar todos os elementos da matriz)
para guardar lmagem.

2 - Ler arquivo de imagem contendo um elemento de
imagem apenas e guardar na matriz.



3 - Efetuar quatro varreduras na imagem para encontrar
os limites do elemento de imagem. Achando
ordenadas maxima e minima e abcissas maxima
e minima.

4 - Montar veto res X e Y com as coordenadas de todos
. os pontos constituintes do elemento de imagem

com "n" celulas.

5 - Montar vetor teta ( 0 ) com todos os valores de
angulos utilizados para 0 calculo dado por 0 i =
(360/fo ) * i, sendo que "i" varia de 0 (zero) ate
um valor que gere um angulo ligeiramente inferior
a 180 graus. Isto e, na faixa 0 < i < (fo /2) ,
onde ffj = numero de fatias a dividir os 360
graus.

6 - Montar vetor com todos os valores de "ro" contidos
no intervalo de -dmax < ro < dmax, onde temos:
dmax =.[2 Max, sendo Max 0 maior valor entre

Xmaximo e Ymaximo.
Calcular rOi= « 2 i )/fr -1) x dmax , sendo que "i"
varia de 0 (zero) ate rOi= dmax, isto e, quando
i = fr => 0 < i < fr. fr = numero de fatias a dividir 0

eixo "ro".

E armazenar em um vetor com "tn" elementos.

7 - Limpar arranjo (matriz) acumulador, que possui tm x
tn elementos.

8 - Calcular para todos os valores de 0 (do vetar teta) ,
os valores de "ro" pela formula: ra = Xi COS0 j +
Yi sen OJ .

Encontrar no arranjo acumulador 0 valor de "ro"
mais proximo do calculado e incrementar 0
conteudo da celula correspondente.
variar i de 0 a n

variar j de 0 a to /2
ro = Xi 'cos (\Jetor teta 0)) + Yi sen (vetor teta 0)
quando vetor ro (k) = ro => arranjo (k,j) e
incrementado



repete i x j vezes.
Desta forma calcula-se para todos os valores de
e , os valores de "ro".

9 - Pesquisar 0 maior valor contido no arranjo
acumulador (Maior).

10':'Sehouver mais de cinco picos maximos, entao
nao e uma considerada uma reta, nem uma vermiforme.

11- Achado 0 "Maior" valor do arranjo acumulador,
temos af os valores de "ro" e " () "
correspondentes, e a partir deles calcular os
parametros ( coeficientes angular e linear) de
uma reta.

m = coeficiente angular = - cotg e
c = coeficiente linear = ro I sen e

12- Calcular e contar quantos pontos da imagem
pertencem areta, isto e, satisfaz a equacao

Y=m X+c.

13- Calcular e contar quantos pontos da imagem
pertencem a vermiforme dada pela equa<;8o
I Y - m X - c I < e.

14- Se a quantidade de pontos que contribuiram para a
vermiforme for inferior a uma determinada
percentagem de todos os pontcs que compoem a
imagem, entao nao e reta e nem vermiforme, Esta
percentagem obedece 0 seguinte criterio: para
imagens constituidas de 5 (cinco) pontos adota-se
58,8 % e para 108 pontos, adota-se 100%• Para
valores intermediarios usar percentagens
proporcionais, porern para valores superiores usar
100%,"



15- Se a quantidade de pontos da reta for diferente da
quantidade de pontos da vermiforme, entao temos
uma vermiforme, caso contrario, temos uma reta.

16- Temos a opc;ao de imprimir 0 arranjo acumulador
(na impressora).

18- Imprimir uma das informagoes :

E uma vermiforme.
E uma reta.
Nao e vermiforme nem reta.

4.7 - Rotinas (descri~ao) de deteccao de
vermiformes.

PRINCIPAL:

* Zera 0 conteudo da matriz.
* Operador entra com nome do arquivo de elemento de

imagem (binarizada).

* Le-se 0 arquivo e coloca na matriz imagem.
* Varre a matriz de baixo para cima e acha 0 menor

valor de ordenada ( Ymin).

* Varre a matriz de cima para baixo e acha 0 maior
valor de ordenada (Ymax).

* Varre a matriz da esquerda para a direita e acha 0
menor valor de abcissa (Xmfn).

* Varre a matriz da direita para a esquerda e acha 0
maior valor de abcissa (Xmax).



* Calcula dmax = J2 * Max, onde Max e 0 maior valor
entre Xmax e Ymax ..

* Define erro "e".
* Chama rotina (ENTRA) que captura todos os pontos

de imagem de matriz imagem e coloca suas
. coordenadas nos veto res X e Y. E conta quantos

pontos possui (n).
* Chama rotina [monta] para criar vetores lITeta" e lIRo"

onde armazenarao angulos e valores de 1Ip.

* Chama rotina [calcula] para calcular para todos os
valores de teta os seus correspondentes em 1IRo"
e incrementa no arranjo acumulador a celula
correspondente ao angulo teta e ro calculados.

* Chama rotina [resulta] que extrai do arranjo
acumulador informacoes para saber se existe reta,
vermiforme ou nada disto.

ENTRA:
* le matriz Imagem e toda vez que encontra um ponto

coloca suas coordenadas nos vetores X e Y.

* Calcula 0 numero de pontos da matriz que compoe 0
elemento de imagem.

* Imprime a informacao: IIquantidade de pontos = n 1I

MONTA:
* Calcula elementos e monta 0 vetar lIro" com valores de

- dmax a +dmax.
* Calcula elementos e monta vetor lIteta" corn valores

entre 0 e 180 graus.
* Zera 0 conteudo do arranjo acumulador.



CALCULA:

* Calcula para os valores de Uteta"contidos no vetar
Uteta",os respectivos valores de uro".

* ro = x(m)* cos e i + y(m)* sene i.

* Procura no vetor uro" o valor mais próximo ao
calculado.

* Define índices de Uteta"e Uro"e incrementa a célula
correspondente no arranjo acumulador.

* Se houver algum valor de ro fora do vetor de uro",
imprime mensagem de erro.

RESULTA:

* Acha o maior valor do arranjo acumulador.

* Calcula a quantidade de valores máximos existentes
no arranjo acumulador.

* Chama rotina para gravar arquivo com arranjo

* Calcula os parâmetros da reta: coeficientes angular
(m) e linear (c), pela fórmula m = - cotang de e e
c = ro / sen e.

* Calcula quantidade de ponto pertencentes à reta
Y = m X +c

* Calcula a quantidade de pontos pertencentes à
vermiforme dada por Y - m X - c < e.

* Se quantidade de pontos da reta for igual a
quantidade de pontos da vermiforme informa : Isto
é uma reta.

Caso contrário: Isto é uma vermiforme.

* Oferece opção ao operador para imprimir arranjo
acumulador ou não.



IMPRIME:

* Rotina que trata a informacao e joga na impressora.

* Imprime todas as celulas do arranjo acumulador.

GRAVA ARQ:

* Abre arquivo com nome ARRANJO. OAT para
gravacao (sarda de dados).

* Grava em disco todos valores das celulas do arranjo
acumulador.

* Fecha arquivo ARRANJO.DAT.

4.8 - AlGORITMO PARA DETECCAO DE
ELIPSES

Para detectar a silhueta de uma circunferencia em uma
imagem que e bidimensional, porem, relativa a objetos
tridimensionais, notamos que os metodos apresentados na
revisao bibliografica nao eram totalmente satisfat6rios para
aplicacao pretendida. Pois uma circunferencia, que podemos
imaginar ser um anel quando fotografada na direcao "normal"
(perpendicular) ao seu plano, apresenta uma imagem que e uma
circunferEmcia. Mas quando este anel safre uma rotaC80, a sua
imagem e de 'uma elipse, devido a angulacao. Entao precisamos
de um metoda que seja capaz de detectar tambem elipses.

Um metoda que vem logo na cabeca para ser implementado
e 0 da aplicacao direta da transformada de HOUGH a equacao
parametrica da elipse :



Porem, este metoda encontra uma grande dificuldade para ser
implem~ntado, pois requer uma matriz de arranjo
pentadimensional, porque possui cinco variaveis, ao inves de tres
da circuriferencia.

Temos entao as variaveis como seguem:

Xo ,Yo = coordenadas do centro da elipse.
a ,b = Raio Maior e Raio Menor respectivamente.

e = angulo de inclinacao da elipse no plano
imagem.

Conforme pode-se notar, este metoda necessita de uma
quantidade de memoria descomunal para armazenar as possfveis
elipses, e isto nos daria um custo computacional elevadfssimo e
uma memoria gigantesca para este processamento.

Portanto propomos dois metodos modificados da
transformada de HOUGH para detectar elipses com que
pudessemos ter um custo computacional menor e uma area de
memoria pequena para que possamos utiliza-Ios em um simples
Microcomputador PC.

Estes dois metodos utilizam como apoio as propriedades
geometricas da elipse. Desta maneira podemos aplicar seus
algoritmos mais facilmente.



4.8.1
completas.

Metodo para detectar elipses

Este metodo e baseado na ideia de [TSUJI - 78], descrita no
capitulo tres, de que a elipse possui a seguinte propriedade:

Se duas retas tangentes a elipse sac paralelas, entao 0
posslvel centro da elipse se encontra na posiCao mediana da Iinha
que liga estes dois pontos de tangencias, como vemos na figura
4.13.

Este metoda possibilita a deteccao de arcos de elipses que
possuam pelo menos 270 graus. Melhor ainda se for completa.
Este consiste no aproveitamento da propriedade geometrica citada
acima.

FIG. 4.13 - Paralelas tangentes a um~ elipse.,

Se escolhermos vanas retas utilizando esta propriedade,
elas se cruzarao no centro da elipse.

Desenvolvemos um algoritmo que possa encontrar varias
retas tangentes a uma posslvel elipse e tracar retas interligando
os pontos de tangencia", a elipse cujos coeficientes angularer
sejam iguais. Pois, se sabemos que 0 posslvel centro de lima
elipse e 0 ponto medio (PO) entre dois pontos tangentes (P1 e P2)
a mesma, quando seus coeficientes angulares sac iguais, entao



se obtivermos varias tangentes a elipse, e juntarmos duas a duas
com coeficientes angulares iguais e tracarmos as retas
interligando cada par de' pontos, teremos sempre a cruzamento
destas retas no centro da elipse. Como uma imagem nem sempre
constitui uma elipse perfeita, estatisticamente teremos a centro da
elipse on"dea maior numero de retas se cruzarem. Em uma elipse
podemos' tra<;ar infinitas retas tangentes, porem teremos que
restringir a quantidade delas, com a finalidade de diminuir a tempo
de processamento.

Se apenas duas retas tangentes ja sao satisfat6rias para
determinar a centro de uma elipse, entao vamos optar par
tra<;amos oito tangentes a elipse e determinarmos seu posslvel
centro. Escolhemos as retas tangentes a posslvel elipse nos
seguintes angulos: 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 e 315. Com
estas tangentes vamos fatiar a elipse em oito partes. Caso a
elipse apresente-se em forma regular teremos no seu centro a
cruzamento de quatro retas. Porem tres ja seria um valor
satisfat6rio.

Para a obtencao do centro de uma elipse, nao precisamos
mais do que a proposto acima.

Desenvolvemos entao um algoritmo para atingir tal
finalidade. Primeiramente realizamos uma varredura na imagem
de cima para baixo e da esquerda para a direita, e encontramos a
primeiro ponto tangente a elipse no angulo de 90 graus. Na FIgura
4.14 vemos 0 ponto tangente a elipse a 90 graus que e
denominado P90.

Fig. 4.14 - Ponto tangente a elipse 90 graus

Numa segunda etapa realizamos uma varredura na imagem
de baixo para cima e da direita para a esquerda. Detectamos a



ponto P270 que e tangente a elipse no angulo 270 graus conforme
vemos na figura 4.15.

0 .
Fig. 4.15 - Ponto tangente a elipse a 270 graus

Em uma terceira etapa efetuamos a varredura na imagem da
direita para a esquerda e de cima para baixo e encontramos 0
ponto tangente a elipse no angulo 180 graus como na figura 4.16.

E numa quarta etapa efetuamos uma varredura nesta
imagem da esquerda para a direita e de baixo para cima obtendo
assim 0 ponto PO que e tangente a elipse no angulo zero.' Como
na figura 4.16.

Fig. 4.16 - Pontos tangentes nos angulos 0 e 180



Ate aqui conseguimos obter os pontos P90 e P270 que
possuem tangentes a elipse e paralelas. Tambem temos os
pontos PO e P180 que po'ssuem retas tangentes a elipse que sac
paralelas. Agora processa-se a busca dos pontos da elipse cujas
tangente~ sac paralelas, nos angulos: 45,225, 135, e 315 graus.

Tomando como referemcia os eixos x eye fazendo uma
trajet6ria 'de 45 graus podemos encontrar pontos tangentes a
elipse nos angulos 45 e 225 graus. Conforme a figura 4.17 abaixo,

FIG 4.17 - Pontos tangentes a elipse em 45 e 225 graus

Como a imagem e quadrada, efetuamos uma varredura na
imagem com inclina<;ao de 45 graus indo da regiao nordeste para
sudoeste e de noroeste para sudoeste, e encontramos 0 ponto
P45 que tangencia a elipse em 45 graus. Repetindo 0
procedimento, s6 que indo de sudoeste para nordeste e de
sudeste para noroeste, temos uma varredura que vai encontrar 0
ponto de tangencia P225 que esta no angulo 225graus.



Conforme podemos observar, na figura 4.18 um processo
analogo ao acima descrito e realizado.,

P

0
135 .<

0" ." •.... ....
..... .....

. ,

.," :

s
Fig. 4.18 - Pontos tangentes a elipse em 135 e 315

. A varredura para detectar 0 ponto P135 se processa de
noroeste a sudeste e de sudoeste a nordeste. Ja para encontrar
o ponto P315 a varredura se da de sudeste a noroeste e de
nordeste a sudoeste.

Conseguimos desta forma obter quatro pares de pontos,
cada qual paralelo entre si.

Montando um arranjo acumulador de dimens6es do
elemento de imagem, pelo ao menos, podemos trac;ar retas
ligando cada par de pontos, constituindo assim um conjunto de
quatro retas conforme figura 4.19.



Temos que no arranjo acumulador as quatro retas devam
cruzar um unico ponto. Entao 0 arranjo acumulador deve possuir
uma celula sua que contera 0 valor 4 ou 3 se a figura for uma
elips6ide. Neste local temos 0 centro da elipse.
Consequentemente, nao apenas descobrimos a existencia de
elipse, como calculamos 0 seu centro.

4.8.2 - Algoritmo para detecc;ao de elipse
completa ou quase completa.

- Ler uma imagem de um arquivo (imagem apenas do
contorno do elemento de imagem)

- Armazenar esta imagem em uma matriz
- Mostrar a imagem no video y

- Efetuar varredura na imagem no eixo horizontal

y - varia de 0 ate tamanho_daJmagem
x - varia de 0 ate tamanho_daJmagem

(faz varredura de cima para baixo e da
esquerda para a direita) em

busca do primeiro ponto tangente a elipse
no angulo 90 .
Se no topo da elipse possuir mais de
um ponto, calculo 0 "x" como 0 valor



medio entre 0 primeiro e 0 ultimo ponto
pertencente a esta primeira linha.
oblem-se as coordenadas x1 e y1 .

Y ==> 0 a tamanho da imagem
X ==> 0 a tamanho da imagem

Se encontrar um ponto sair do la~o
Fechala~o

X1 (- X

X ==> X1 a tamanho da imagem
se encontrar um ponto nao verdadeiro sair
dola~o

Fechala~o

X1 (- (X1 + X)/2 ; acha media
Y1(- Y

obs.: X1 e Y1 => coordenadas do ponto tangente a
elipse no angulo de 90 graus.

Efetuar varr~dura na imagem no eixo horizontal, porem de
baixo para cima e da esquerda para a direita, em busca do
segundo ponto tangente a elipse no angulo 270 graus. Se na base
da elipse tiver mais de um ponto tangente, calcula-se 0 valor de
~X'medio entre 0 primeiro e 0 ultimo ponto contido nesta linha.
Obtem-se entao 0 ponto de coordenadas X2 e Y2.

Y ==> tamanho da imagem ate 0
X ==> tamanho da imagem ate 0

Se encontrar um ponto valido sair do la~o
Fe.chala~o

X2(-X

-
X ==> X2 a 0

sa encontrar urn ponto nao verdadeiro sair do la~o
Fechala~o



X2 ~ (X2 + X) / 2 ; acha-se a media
Y2 ~ y

· Trac;a-se uma linha indo de P90(X1, Y1) ate
P270(X2 I Y2 ) incrementando a arranjo
acumulador nas celulas correspondentes a reta
de P90 a P270.

· Para a eixo vertical efetua-se tambem duas
varreduras para obter as pontos de tangEmcia
nos angulos 0 (zero) e 180 graus.

· Primeiramente efetua-se uma varredura da esquerda
para direita e de cima para baixo, pesquisando a
existencia de um ponto no angulo 180 graus da
elipse. Caso haja mais de um ponto nesta
mesma linha tangente, calcula a ponto media
deles.

X ==> 0 a tamanho_dajmagem
Y ==> 0 a tamanho_da_imagem
Se encontrar um ponto valida sai do lac;o
Fechalac;o

Y ==> Y1 a tamanho da imagem
Se encontrar ponto nao valida sair do la<;o
Fechalac;o

Y1 ~ (Y1 + Y) / 2
X1 ~ X

· Obtem-se assim a ponto P180 no angulo 180 graus
da elipse.

· Ap6s isto procede-se a procura do ponto tangente a
elipse no angulo O(zero) grau

Para tanto procede-se a varredura da direita para a
esquerda e de baixo para cima, para encontrar a
ponto tangente a elipse no angulo 0 (zero) grau.



Neste caso tambem, quando houvermais de um ponto nesta
mesma linha (tangente a elipse), calcula-se 0 ponto medio dentre
eles. .

x ==> tamanho da imagem a X1.
Y ==> tamanho da imagem a Y1.

se encontrar um ponto que seja valido
(existente) sair do la<;o

Fechala<;o

Y ==> Y2 a 0 (zero)
Se encontrar ponto nao valido sair do la<;o
Fechala<;o

Y2 ~ (Y2 + Y) / 2
X2 ~ X

o ponto PO tambem e detectado, e com os pontos PO e
P1~O tra<;a-se uma reta unindo-os. Os pontos PO (X2, Y2) e P180
(X1, Y1) geram uma reta que e armazenada no arranjo
acumulador, incrementando as suas celulas de coordenadas
calculadas pela reta.

Obten<;ao de pontos tangentes a elipse nos angulos 45 e
225 graus com tangentes no eixo obliquQ de 45 Qraus.

Analogamente aos anteriores vamos obter os pontos P45 e
P225 usando 0 algoritmo de varredura.

o ...../..... L

so .......................> ..••.••.. ,
s

Fig. 4.20 - Varredura descendente de imagem a 45 graus.



Como na figura 4.20 a varredura se da em duas etapas, a
primeira ate 0 centro da imagem e a outra ap6s 0 centro. Varre-se
diagonalmente a 45 graus de nordeste ao centro no sentido
noroeste-sudeste.

ax ==> tamanho imagem -2 a zero
x ==> ax a tamanho imagem
y ==> 0, incrementando

Se encontrar ponto que tenha validade sair do
laco e ir pi 11

Fechalaco

· Varre diagonal mente a 45 graus do centro ate
sudoeste no sentido noroeste-sudeste.

ay ==> 1 a tamanho imagem -1
y ==> ay a tamanho imagem
x ==> 0 incrementando

Se encontrar ponto que tenha validade sai do laco e
ir pI 11

Fechalaco

X1f- X
Y1 f- Y

X ==> X1 a tamanho imagem e Y ==> Y1 a tamanho
da imagem se achar ponto nao valido sair do
laco

Fechala90

X 1 f- (X 1 + X) I 2
Y1 f- (Y1 + Y) I 2

· Obtem-se 0 ponto P45 no angulo 45 graus da elipse
.

· No entanto , 0 algoritmo para detectar pontos
tangentes a elipse no angulo 225 graus se processa de maneira
inversa, isto e , indo de sudoeste para nordeste, em duas etapas.



A primeira vai de sudoeste ate 0 centro e a segunda do centro ate
nordeste, como mostra a figura 4. 21.

··········0····· :....... i
a :L

. '. ...... .~
'....y .

"'. " .as ..:: :: ::-.
S

.....~
.... :...

-- .. ------ ::;

y

FIG. 4.21 - varredura ascendente de imagem a 45 graus .

. Varrendo de sudoeste ao centro e depois do
centro ao nordeste.

ay ==> tamanho imagem -2 a zero
y ==> ay a tamanho da imagem
x ==> 0 e incrementando

. Se encontra ponto sair do la90 para L2
Fechala90

ax ==> 1-a tamanho da imagem
x ==> ax a tamanho da imagem
y ==> 0 e incrementando

Se encontra um ponto sair do la90 para L2
Fechalac;o



X2 f- X
Y2 f- Y

. X ::::=>X1 a tamanho da imagem e Y ==>Y1 a tamanho
da imagem
Se encontrar ponto nao valido sair do lac;o

Fechalac;o
X2 f- (X2 + X) / 2
Y2 f- (Y2 + Y) / 2

Trac;ar no arranjo acumulador uma linha reta indo de
P45 (X1, Y1) a P225 (X2 , Y2) incrementando-as celulas
correspondentes .

. A obtenc;ao dos pontos P135 e P315 ocorre atraves de
varreduras obliquas a 135 graus.

. Como anteriormente temos que a busca do ponto no
angulo 135 graus da elipse, a pesquisa no sentido noroeste a
sudeste, em duas etapas, de noroeste ao centro e do centro a
sudeste como na fig. 4.22.

N

'\'., .
" ,

y y
FIG, 4.22 - Varredura descendente de imagem a 135 graus.

ay ==> 1 a tamanho da imagem
y ==> ~y a zero
x ==> 0 e incrementado

Se encontrar 0 ponto imagem sair do lac;o para L3
Fecha 0 lac;o
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ax ==> 1 à tamanho da imagem -1
x = ax à tamanho da imagem
y = tamanho 'da imagem -1 e decrementando

Se encontrar ponto válido sair do laço pl L3
Fecha laço

X1 ~ X
Y1 ~ Y

X ==> X1 à tamanho da imagem e Y ==> Y1 à zero
Se encontrar ponto invalido sair do laço
Fecha laço

X 1 ~ (X 1 + X) 1 2

Y1 ~ (Y1 + Y) 12

A obtenção do ponto de tangência a 315 graus se dá com a
pesquisa diagonal em 135 graus,
porém no sentido de sudeste a noroeste, em duas etapas, isto é,
de sudeste ao centro e do centro a
norpeste, figura 4.23.

N
NO

O

y
s

L

x

o

y

'l...... . .. . .. . .. . .. . .. . ..... .. . .. . .. . .. . .
.'

L

FIG. 4.2-3 - Varredura ascendente de imagem à 135 graus.

ax ==> tamanho imagem -2 à zero
x ==> ax a tamanho imagem
y ==>. tamanho imagem decrementando

Se encontrar ponto sair do laço e ir para L4
Fecha laço



ay ==> tamanho imagem -2 a zero
y ==> ay a zero
x ==> 0, increinentando

Se achar ponto sair do laco e ir para L4
Fechalaco

X2 +- X
Y2 +- Y

x ==> x2 a tamanho imagem e Y => Y2 a zero
Se encontrar ponto nao valido sair do laco

Fechalaco

X2 <== (X2 + X) I 2
Y2 <== (Y2 + Y) I 2

Traca-se uma reta de P135(X1 , Y1) ao ponto
P135(X2 , Y2) no arranjo acumulador incrementando-as celulas
correspondentes .

. Ap6s a composiCao do arranjo acumulador, efetua-se uma
inspeCao e descobre-se qual a celula que possui 0 maior valor
acumulado, pois ela representa 0 local de cruzamento das quatro
retas. Se 0 conteudo desta celula for quatro, significa que a elipse
existe e e regular. Se 0 valor desta celula for tres, temos af uma
possfvel elipse porem com uma certa irregularidade. 5e par
ventura 0 maior valor for dois ou menos, consideramos que nao
existe af uma elipse.

Imprimimos entao a mensagem com 0 diagn6stico da
obtenCao ou nao das coordenadas do centro da passfvel elipse.

Tambem calculamos as coordenadas da media dos picos do
arranjo acumulador e sugerimos outro possfvel centro de elipse.

Tendo em vista que queremos analisar apenas imagens cem
microcalcificacoes vermiformes e elfpticas numa imagem
mamografica, logo, podemos auxiliar 0 diagn6stico. Porem na
pratica pudemos perceber que as imagens alem de apresentar
rufdos, tambem apresentavam agrupamentos de



microcalcificac;6es que assumiam' formas estranhas e
inviabilizavam esta analise direta. No entanto, para nos
certificarmos da existEmcia de elipses incorporamos neste metoda
as segundo e terceiro estagios do metoda que veremos a seguir
para detectar elipses incompletas.

Este metodo deveria ter apenas dois estagios, sendo 0
primeiro estagio 0 descrito acima , onde encontra-se 0 centro da
posslvel elipse, eo segundo apenas 0 terceiro estagio do metoda
seguinte.

o segundo estagio entao, confirma 0 centro como
pertencente ou nao a uma elipse; e 0 terceiro trata de distinguir
uma elipse anelar de uma elipse cheia.

4.8.3 Metodo para detectar elipses
incompletas.

o processamento da imagem utilizando 0 metodo de
tangentes para detectar elipse, se revelou rapido e eficaz par8
detectar elipses completas e quase completas. No entanto, faltava
detectar elipse incompleta ou com 0 contorno mal tra<;ado.

Entao, tomando como referencia [MUAMMAR-91],
desenvolvemos um algoritmo proprio para detectar 0 possivel
centro da elipse e utilizamos a tecnica de verificacao de centro de
elipse de [TSUJI-78]. Em ambos os caso tivemos que desenvolver
um algoritmo, pois os artigos estudados apenas citavam 0
processo.

Conforme ja visto no capitulo tres, 0 metoda utilizado par
[MUAMMAR-91] e composto de tn3s estagios:

1° - Oeterminar 0 centro da elipse.
2° - Encontrar a inclinagao da elipse.
3° - Calcular os parametros da elipse.

Oeste metoda aproveitamos apenas 0 primeiro estagio, que
e encontrar 0 passivel centro da elipse.



Ja, de [TSUJI - 78] que consiste de dois estagios:.
1°_Oeterminar 0 centro da elipse completa.
2°_Verificar se 0 centro e verdadeiro.

Oeste metodo aproveitamos 0 segundo estagio, que
confirma se 0 centro e verdadeiro.

Como metodo de detecc;ao de elipses incompletas
utilizamos a composiC;ao hfbrida das ideias dos dois autores
acima. Ficando portanto 0 novo metoda composto par tres
estagios:

1°_Oeterminar 0 centro da elipse [MUAMMAR-91].
2°_Verificar se 0 centro e verdadeiro [TSUJI-78].
3°_ Distinguir uma elipse anelar de uma cheia.

Vejamos entao como desenvolvemos 0 algoritmo para
implementar 0 novo metoda de tres estagios.

4.8.3.1 - Primeiro estagio

Primeiramente desenvolvemos urn algoritmo para detecc;ao
do centro da possfvel elipse. Baseado na teoria de que duas retas
tangentes a uma elipse nos pontos P1 e P2 se cruzam num ponto
T e que 0 ponto medio entre P1 e P2 e M, a reta que passa pelos
pontos T eM, tambem passa pelo centro da elipse.

Oevemos trac;ar retas num arranjo acumulador indo de M, no
senti do contrario a T, ate uma distancia igual ao raia maximo (a)
da elipse que queremos detectar. Teremos 'sempre, as retas
definidas desta maneira cruzando-se no centro da elipse.
Pesquisando 0 arranjo acumulador vamos detectar que 0 ponto
onde tiver o. maior numero acumulado define as coordenadas do
centro da elipse.

Para desenvolver 0 algoritmo desta primeira parte e
necessario fazer algumas considerac;6es. Inicialmente temas que
calcular a tangente de todos os pontos componentes da fronteira
da imagem. Analisando urn ponto de contomn de imagem e seus
vizinhos de oito possfveis temos, as seguintes possibilidades:



FIG. 4.24 - Pontos cujas tangentes se encontram a 45 graus

Nas figuras acima temos 0 ponto cuja tangente encontra-se
a 45 graus em relac;ao ao plano cartesiano. A estes casos
daremos 0 numero um (1).

FIG. 4.25 - Pontos cujas tangentes estao a zero grau.

Os casos acima cuja tangente se encontra a zero grau
receberao 0 numero dois.

FIG. 4.26 - Pontos cujos angulos de tangencia sac 135
graus.

A figura 4.26 -mostra que os pontos possuem as tangencias
com angulos de 135 graus. Estes casos receberao 0 numero tres.:,



FIG. 4.27 - Pontos com angulos de tangemcia de 90

o quarto tipo de situac;ao de pontos apresenta tangemcias de
90 graus, e recebe 0 numero quatro.

Podemos ter ainda oito outras possibilidades da vizinhanc;a
de um ponto.



Na figura acima temos que 0 ponto central e urn ponto de
extremidade da figura e nao 0 consideramos para tangfmcias.

Tambem temos ou'tros pontos, como na figura abaixo que
sac pontes de diffcil analise local de tangencia,' e tambem os
exclufm~s. Estes pontes sac considerados como numero zero.

Se um ponto em analise tiver mais de dois vizinhos, ele sera
indesejado. Restringindo as tangentes para os angulos: 0, 45, 90
e 135 graus os parametros das retas tangentes ficam assim
definidos:

Equagoes das retas tangentes

t9 0° = a => Y = constante = Yp.

tg 90° = 00 => x = constante = xp

tg 135° = -1 => Y = -x + conde C = YP + xp

eq.4.13

eq.4.14

eq.4.15

eq.4.16

tg 45° = 1 => Y = x + conde c = YP - xp

tg 0° = caso dois => Y = Yp· eq.4.17

t9 45° = caso um => Y = x+ YP45 - Xp45 eq.4.18

tg 90° = caso quatro => x = Xp90 eq.4.19

tg 135° = caso tres => Y = -x + Yp135 + Xp135 eq.4.20

Estas sac equagoes das retas tangentes aos pontos P(xp ,
Yp) onde: xpo => coordenada x do ponto cuja tangente e zero grau,



Xp45 => coordenada x do ponto cuja tangente e quarenta e cinco
graus, e a assim sucessivamente.

Dados dois pontos da fronteira do elemento imagem, estes
sac classificados como pertencentes aos casos: 0,1,2,3 ou 4. Para
calcular a~ coordenadas (x,y) dos pontos T (cruzamento das retas
tangentes) e M (ponto medio entre os dois pontos), temos que
efetuar a seguinte analise:

S6 utilizamos pontos de casos 1,2,3 ou 4.
Se os dois ponto forem de casos iguais, nao os considerar,

pois as retas tangentes sac paralelas e nao iremos calcular 0
ponto de cruzamento das mesmas.

Porem sendo ambas de casos diferentes, teremos seis
possibilidades para os dois pontos:

a) caso 2 e caso 1:
cruzamento das retas de 0° e 45° definimos 0 que

denominaremos de primeiras equac6es

Ym = Ypo+Yp45
2

Xm = Xpo+ Xp45
2

b) caso 2 e caso 4 :
cruzamento das retas 0° e 90°' as equacoes ficarao
assim:

Y m = }jJO + }jJ90
2

Xpo+Xp90
2

.
c) caso 2 e caso 3 :

cruzamento das retas 0° e 135°' teremos 0 terceiro
grupo de equacoes:



Ym = Ypo+J1J135 .---- Xm = Xpo + Xp135 eq.4.26
2

2

d) caso 1 e caso 4 :
cruzamento das retas 45° e 90° ,as equar;oes que definem
as pontos de tangemcia T(XT , YT) e a media M(xm , Ym)
serao denominadas de quarto grupo de equa<;oes e dadas

par:

Ym = Yp45 + Yp90
2

Xm = Xp45 + Xp90 eq. 4.28
2

e) caso 1 e caso 3 :
cruzamento das retas 45° e 135°
As equac;oes serao dadas par:

Yt = YQ45 - Xp45 + Yp135 + Xp135
2

Xt = Xp45+ Yp135+ Xp135- Yp45
2

Ym = Yp45 + Yp135
2

Xm = Xp45 + Xp135 eq. 4.31
2



f) caso 4 e caso 3 :
cruzamento das retas 90° e 135°

o sexto e ultimo grupo de equac;6es e:

Ym = Yp90+Yp135
2

Xm = Xp90 + Xp135 eq. 4.33
2

Alem destas considerac;6es, temos que, para efeito de
desenvolvimento de algoritmo, usar algum recurso para classificar
os pontos de fronteira quanto aos seus angulos de tangencias.

Definimos duas maneiras para classificar um ponto como
pertencentes a um determinado "caso". 0 primeiro e 0 mais 6bvio,
nu~erar os seus vizinhos sequencialmente como mostrado na
Figura4.30:

FIG. 4.30 - Numerac;ao dos pontos vizinhos

e para classifica-Io bastaria verificar se seus vizinhos sac:

para caso 1: tg 45° ::::) se 0 e 2, 4 e 6 ou 3 e 7

para casa 2: t9 0° ::::) se 5 e 7, 1 e 3 ou 0 e 4

para caso 3 ~tg 135° ::::) se 0 e 6, 2 e 4 ou 1 e 5

para caso 4: t9 90° ::::) se 1 e 7, 3 e 5 au 2 e 6

e caso 0 : para outros valores.



Porem, neste caso nao basta verificar se os pares de
vizinhos existem, temos 'que certificar-nos de que os outros
vizinhos nao existam. Entao, por exemplo, teremos 'que testar se
os vizinho~ 0 e 2 existem e os vizinhos 1, 3, 4, 5, 6 e 7 nao
existem. Consequentemente esta maneira tornou-se de um custo
computacidnal muito elevado.

Uma segunda maneira e atribuir aos pontos vizinhos os
valores mostrados na figura 4.31:

FIG. 4.31 - Ponderagao de vizinhos

. Considerando que um ponto existente em uma imagem
binaria vale U1" (um) e 0 ponto inexistente vale UO"(zero),
multiplicamos todos os pontos por seus pesos, conforme citado
acima. Obtemos entao um valor que expressa a existencia ou nao
de pontos.

5,80 ou 136 => caso 1 => tg 45°

10,17 ou 160 => caso 2 => tg 0°

20, 340u 65 => caso 3 => tg 135°

40,680u 130 => caso 4 => tg 90°

casa contrario => caso 0

Desta forma conseguimos eliminar os complexos testes para
calcular 0 caso de urn ponto.



A analise feita acima foi tomando como referencia a imagem
no primeiro quadrante.

Porem , a imagem a ser analisada foi tida como uma imagem no
espac;o da tela de video do computador que e:

.- --.... x

Apresentando uma defasagem do eixo y de 180 graus, 0 que
nos leva a concluir que os casos escolhidos anteriormente sofrem
mo"dificac;oes. Como a rotac;ao ocorre apenas no eixo Y , temos
que, os casos 2 e 4 ficam inalterados. Ja os casos 1 e 3 serao
permutados, pois 0 angulo de 45° rotacionado torna-se um angulo
de 135 graus e vice-versa. Entao a classificacao dos casos fica da
seguinte forma:

20, 34 ou 65 => case 1 => t945°

10,17 ou 160 => caso 2 => t9 0°

5,800u 136 => caso 3 => tg 135°

40,68 ou 130 => case 4 => t9900

para outros valores => caso 0



Diante destas premissas temos que desenvolver um
algoritmo para:

· capturar uma imagem de um arquivo
(imagem apenas do contorno de um elemento de
imagem)
· gerar uma matriz substituindo cada ponto pelo
numero do seu "caso" (0 a 4).
· Tomar pares de pontos efetuando todas as
combina90es possiveis entre eles.
· calcular para cada par de pontos os valores das
coordenadas dos pontos T (XT ,YT) eM (xm , Ym).
· tra9ar reta que passa pelos pontos T e M, porem
calculando apenas os pontos a partir de M, em sentido
contrario aTe com dimensao igual ao raio maximo da
elipse que queremos detectar.

4.8.3.2 . - A!goritmo do primeiro estaglQ
("GRAD.e")

(achar 0 centro de uma elipse, mesmo
sendo incompleta)

· Ler um arquivo e guardar numa matriz
· Achar limites de coordenadas (Xmin , Xmax , Ymin , Ymax).
· Limpar conteudo de arranjo acumulador
· Definir pontoinicial no topo da fronteira do elemento

imagem
· Localizar seus pontos adjacentes
· Se for um s6 => e extrema
· Aplicamos a mascara binaria na vizinhan9a e
obtemos 0 valor para classifica-Io. Isto e tomamos um
a um seus oito vizinhos e multiplicamos pelo valor da
mascara para cada ponto (1, 2, 4,8,16,32,64,128) e
somamos, obtendo urn valor que se for:



20, 34 ou 65 => caso 1.

. Identificando 0 casa lan9amos 0 valor (0 a 4) num
vetor "aa[]" e guardamos tambem as coordenadas em
outros dois vetores xx[ ] YY[].
. Pegamos dois pontos e em fun9aO das suas
tangentes (casos) calculamos os valores dos pontos
de cruzamento das retas T (XT, YT) eo medio entre os
dois pontos M(xm I Ym) .

.Calcular os parametros da reta e tra9a-la.

T

p,Lp,
./ 0 0 0 0 OM 0 0 0 ~o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'

FIG. 4.32 - tra9ado de retas pelo centro da elipse

obs.: Conforme vemos na figura acima os pontos P1 e
P2 sao os pontos que pegamos. Calculamos os pontos T e M
conforme visto na figura. Em seguida tra9amos uma reta dada



pelos pontos T e M, porem esta sera trac;ada a partir do ponto M e
ate a borda do quadro da imagem no arranjo acumulador. Entao a
reta sera trac;ada no arranjo acumulador. Esta reta passa pelo
centro da elipse .

. Repetimos este procedimento para todos os pares de
pontos cujas tangentes sejam diferentes. Estes pares de pontos
sac constituldos de todas as combinac;oes posslveis entre eles .

. Varrer todo 0 arranjo acumulador e detectar a celula
que possui 0 maior valor acumulado. As coordenadas desta
celulas sac as coordenadas do posslvel centro da elipse.

4.8.3.3 ..Segundo estagio

o segundo estagio consiste em: dado urn elemento de
imagem e seu centro (coordenadas Xc e Yo ) , verificar se ele e
uma ellpse eu nao.

Baseado em [TSUJI - 78], que diz, uma elipse obedece a
seguinte propriedade geometrica: dados os pontos P e Q
pertencentes a fronteira da elipse e formando com 0 centro um
angulo de 90 graus, temas que

FIG..4.33 - propriedade geometrica da elipse

eq.4.34



Dado 0 centro e a fronteira de um elemento de imagem, se
tomarmos todos os pontes e seus correspondentes a 90 graus,
obtemos os valores de R. Lanc;ando votos em um arranjo
acumulador unidimensional, correspondente aos valores de R
obtidos no calculo segundo a equac;ao acima, teremos no final do
processo, uma celula que devera conter um valor correspondente
ao numero de pontos que fazem parte da elipse e as demais
canterao zero. Pon§m, como a elipse nao e perfeita, teremos
varios R com valores diferentes de zero, e a celula que tiver
maior valor, indica a constante caracterfstica da elipse. Para
avaliar a existencia ou nao da elipse, temos de considerar que a
imprecisaa do trac;ado da elipse permite um erro da constante R,
sendo valida "R +/- erro".

Tendo-5e em uma "Matriz Imagem "a figura "elementa
imagem", devemos efetuar todos os calculos de R.

Terfamos que tomar todos os pontos e localizar para cada
um 0 outro ponto da fronteira que fizesse 90 graus conforme figura
4.33.

. Observando a figura, notamos que, conforme vemos na
figura 4.34 abaixo; dado 0 ponto "P", podemos rotaciona-Io de 90
graus, obtendo "P' " , e achar a reta dada pelos pontos "0" e "P' " e
pesquisar a existencia de um ponto (Q) imagem.

FIG. 4.34 .-Rotac;ao de pontos numa elipse.

Encontrando _0 ponto "Q" a partir dos pontos "P" e "0",
calculamos a constante R e depositamos voto na celula
correspondente no vetor arranjo acumulador. Repetindo isto para
todos os pontos, teremos urn arranjo acumulador que define au
nao uma elipse, dependendo do seu espalhamento.



Para rotacionar um ponto de um angulo e , podemos usar a
seguinte expressao:

x' = x cos e - y sen e e y' = x sen e + y cos e

Mas como temos que efetuar a rota~ao em torno do ponto C
(Xc, Yc ), e no entanto as equa~oes acima sao para rota~ao em
torn9 da origem, temos que transladar 0 ponto "C" para a origem
do plano cartesiano , assim como transladar 0 ponto P, isto e,
deslocamos os dois pontos , tanto no sentido das ordenadas ,
como no das abcissas. Para transladar ambos os pontos, basta
subtrair de suas abcissas 0 valor "Xc" e de suas ordenadas 0 valor
"Yc". Entao os pontos transladados ficam como mostra a figura
4.35 abaixo.

co:~)
.P(x, y)

TRANSLACAo,
>----/

FIG. 4.35 - Translacao de pontos



eq.4.36

eq.4.37

o ponto C fica entao assim : 0 (0,0).

Para efetuar a rotacao do ponto P1 de urn angulo e , agimos
da seguinte maneira:
dada a figura abaixo, onde P2 e 0 ponto P transladado e
rotacionado de um angulo e
1

FIG. 4.36 - Rotacao de ponto

As coordenadas do ponto P2 sac determinadas usando as
equacoes da rotacao de um ponto, que fica como segue.



Como queremos rotacionar este ponto de 90 graus temos
como dados: .

cos e = cos 90° = 0 (zero) , sen e = sen 90° = 1 ,

y- Yc

Podemos entao tirar as equacoes que fornecem as
coo.rdenadas do ponto rotacionado.

x2 = x1 cos e - y1 sen e = x1 . 0 - y1 . 1 = - y1 = - y + Yc

y2 = x1 sen e + y1 cos e = x1 . 1 + y1 . 0 = x1 = x - Xc

o ponto. encontrado esta posicionado em relacao ao centro
do plano cartesiano e nao em relacao ao centro da posslvel elipse.
Para tanto temos que transladar 0 ponto rotacionado de volta.



Na figura abaixo vemos como isto deve ser realizado ..

. ~ ....

~

y

FIG. 4.37 - Transla<;ao de ponto ap6s rota<;ao

Para transladar 0 ponto P2 de volta, basta efetuar a soma
deste com 0 centro da elipse .

P3 ( x3 , y3 ) = P2 ( x2 , y2) + C ( Xc , Yc) eq.4.41

P3 ( - Y + Yc + Xc , x - Xc + Yc)

eq.4.43

eq.4.44

Entao, dado um ponto de coordenadas P( x I Y ) e 0
possivel centro da elipse C ( Xc , Yc) I calculamqs 0 ponto
P3 ( x3 , y3 ) que e 0 pr6prio ponto P rotacionado de 90 graus .

o algor.itmo de Bresenham para tra<;ar uma reta em um
sistema grafico matricial nos pareceu multo interessante, pois ele
permite trac;ar uma reta indo de um ponto P1 (x1 , y1 ) ate 0 ponto
P2 (x2 , y2 ). Este algoritmo porem, apenas traca uma reta, 0 que
nos levou a estudar modificac;6es, porque 0 objetivo era percorrer
o tra<;ado em linha reta e encontrar um ponto ja desenhado numa
matriz . Procedendo as modificacoes 0 algoritmo permitiu
percorrer em linha reta de um ponto lie" ate outro ponto P3 , e se



neste percurso encontrasse um ponto existente, ai terfamos 0
ponto Q. Mas, como podemos observar na figura 4.34 (a), 0 ponto
Q pode estar em Iinha reta com os pontos "C" e P3, porem nao
necessaria mente neste intervalo, isto e, estar ap6s 0 ponto P3. Isto
nos levou a proceder modifica<;5es relevantes no algoritmo, para
efetuar a 'busca do ponto Q, que poderia tambem nao existir (caso
fosse uma elipse incompleta).

Entretanto a linha reta percorrida, as vezes nao encontrava 0
ponto Q, no entanto este existia. Depois de exaustiva procura de
falhas notamos, que em um sistema matricial, duas retas podem
cruzarem-se, sem no entanto interceptarem-se. Isto parece
absurdo, mas vejamos pela figura abaixo com isto ocorre.

FIG. 4.38 - Cruzamento de retas sem intercepta<;ao

Notamos que as duas retas se cruzam, porem nao se
interceptam, pois nao temos nenhum ponto comum as duas retas.
E numa busca do ponto Q, ele jamais seria encontrado. No
entanto, estando-se caminhando sobre a reta mais clara, ponto a
ponto, sendo estes pontos imaginarios, pois a figura de uma
possivel elipse e apenas composta pelos pontos mais escuros;
efetuamos 0 seguinte procedimento: Verificamos se na sua
vizinhan<;a de oita existe ao menos um ponto, caso isto ocorra e
porque temos uma interceptac8o. Desta forma eliminamos as
desencontros.· 0 erro de avalia<;ao das coordenadas e de + ou -
0,5 , pois este sistema trabalha apenas com coordenadas inteiras.
Este valor vai refletir no erro que devemos considerar na obtencao
da constante "R". Feito isto , 0 algoritmo, como veremos mais a
frente, esta apto a calcular todos os valores de R .Em seguida ,
fazemos uma pesquisa da busca do valor de R do arranjo
acumulador vetorial, que possui 0 maior numero de votos, este e 0
valor da constante caracterfstica da figura. Tomando-se todos os



votos dos valores de R e seus vizinhos, que estao dentro da
margem de erro ja especificada e somando, teremos 0 numero de
pontos pertencentes a uma posslvel elipse. 5e noventa percento
dos pontos pertencentes a figura fizerem parte da elipse, entao ela
e uma elipse. Esta percentagem foi usada tendo em vista a
deteccao" de elipses incompletas.

4.8.3.4 - algoritmo do segundo estagio
(certificar-se se 0 centro encontrado e de uma
elipse mesmo, ou de outra figura diferente )

· Dado que no primeiro estagio ja montamos numa matriz a
figura da fronteira de um elemento de imagem e ja obtivemos as
coordenadas do centro de uma posslvel elipse definida por C( Xc ,
Yc) podemos proceder 0 segundo estagio com estes dados.

· Usando 0 mesmo algoritmo utilizado na segmentacao de
imagem, quando na deteccao de fronteira de um elemento
imagem, s6 que desta vez modificado para apenas localizar os
pontos da fronteira, um a um.

· Localizado um ponto procedemos assim:
· Este ponto encontrado sera 0 ponto P ( x , y ) e
calcula-se 0 ponto P3 ( x3 , y3) segundo as equacoes

eq.4.45

eq.4.46

· Tendo as pontos C (Xc, Yc) e P3 (x3 , y3) acha-se
o ponto 0, atraves do algoritmo ACha_Ponto.

· Galcula-se 0 valor da constante R da seguinte
maneira:

- 1 1 1
S8-+--=-. Op2 OQ2 R2

e charnando Op2 de p2 , 002 de q2 e R2 de r2
podemos transformar esta equacao em :



r2 = ( p2 * q2 ) / (p2 + q2) , e aoinves de calcular a raiz
quadrada de r2 para achar 0 valor de R , resolvemos
utilizar 0 proprio valor de r2 como constante, e
depositamos no arranjo acumulador a voto para a
celula correspondente. Logo, 0 vetor de arranjo
acumulador definiu as valores de R ao

.quadrado, ao inves de R. Portanto, se r2 = 5 ,
deposito voto no arranjo acumulador de Indice 5
(cinco) .
. Verificamos a quantidade de pontos pertencente a
elipse tomando todos os valores de R e sua
vizinhanc;a distante ate dez percento para a direita e
para a esquerda, da seguinte forma:
Acha-se a celula no vetor arranjo acumulador r2
que possui a maior quantidade de votos.
Calcula-se R = J;2 ,obtem-se RO= R . 0,9 e
R1=R.1,1
Define-se 0 intervalo do arranjo acumulador em
ro = R02 e r1 = R12.

Soma-se todos as votos das celulas do arranjo
acumulador que estiver no intervalo ro e r1, e af
temos a quantidade de pontos que faz parte da
possfvel elipse.
Se a quantidade de pontos dada par esta soma
for maior au igual a setenta percento da
quantidade total de pontos da figura, entao

temos af uma elipse. Caso contrario nao sera
considerada uma elipse.

Algoritmo para achar 0 ponto Q ( Xq , Yq ) a partir dos
pontos P (x, y) e C (Xc, Yc) .

.dx = x3 - Xc = -y +Yc +Xc -Xc = -y +Yc

.dy = y3 - Yc = x - Xc +Yc - Yc = x - Xc
. . ix = I dx I

· iy= I dy I
· inc = maximo valor entre ix e iy
· plotx = valor de coordenada inicial "Xc"
· platy = valor de coordenada inicial "Yc"
· x = y = zero
· executar 0 bloco :

. incrementar "x" de "ix"



· incrementar fly" de "iy"
· se x maior que "inc", decrementar

. x de "inc" e incrementar plotx de um
valor: zero se dx = 0 de valor um
se dx for positivo e de valor -1 se
valor de dx for negativo.
· se "y" for maior que "inc",
decrementar "y" de "inc" e
incrementar ploty de 0, 1 au -1
como acima.

· se valores de plotx ou piety
estiverem fora do tamanho da
matrizjmagem, terminar
operat;aO informando nao ter
achado ponto imagem.
· se' existe ponto na matriz imagem
nas coordenadas plotx e ploty,
entao 0 ponto Q(Xq, Yq) esta
encontrado. Xq = plotx e Yq = ploty .

. repetir este bloeo par uma quantidade de vezes
ate no maximo igual ao tamanho da matriz
imagem.

4.8.3.5 - terceiro estagio

Este e 0 mais facil de ser implementado, pois dada as
coordenadas do centro da figura (elemento de imagem) e
confirmada ser uma elipse, temos que pesquisar ria figura original,
se nestas coordenadas existe um ponto. Isto nos leva a concluir,
se a elipse e um anel ou se se trata de uma elipse cheia.

Este procedimento, as vezes pode nos induzir a erros, pois
na figura original, pode ocorrer um rufdo Justamente neste ponto e
propiciar urn equivoco.

A maneira mais facil de avaliar este centro e considerar
como parte do centro tambem sua vizinhant;a de oito, e apenas
considerarmos uma elipse cheia se esta tiver mais que quatro
pontos dentre os nove possiveis.



4.9 - Algoritmos auxiliares

Para que uma imagem possa ser processada e identificado
cada um de seus elementos, e necessario 0 desenvolvimento de
alguns programas auxiliares, que possam produzir 0 melhor
interfaceamento entre os programas identificadores (programas
principais), assim como propiciar maior flexibilidade no tratamento
dos dados em curso.

Alguns programas auxiliares sac importantes par permitir a
visualizac;ao dos dados em processamento, a que nos da certeza
do correto funcionamento dos procedimentos executados.

Vamos apresentar aqui apenas as programas auxiliares
mais importantes, pois quando do desenvolvimento dos
programas principais ( programas identificadores ), tivemos que
desenvolver varios programas para gerar imagens simuladas,
avaliar essas imagens e rastrear as resultados.

4.9.1 Algoritmo para filtragem e
thresholding de imagem(ths4)

Ate agora, temos um algoritmo que toma uma imagem vinda
ert:1um arquivo e efetua as seguintes operacoes: '

1 - Segmenta, isto e, separa todos os seus elementos
componentes.
2.: Detecta a presenca de formas vermiformes e da
um veredicto para cada elemento de imagem
analisado.
3 - Detecta presenca de elips6ides completas.
4 - Detecta presenca de elips6ides incompletas.



Porem, a imagem e digitalizada de uma mamografia, no
padrao "PCX",e se encontra na forma bruta.

Um primeiro passe consiste em desenvolvermos um
programa que possa tratar essa imagem e fornecer um arquivo
com a imagem binarizada, para ser processada conforme ja visto
anteriormente. Os procedimentos sac os seguintes:

A) Ler um arquivo contendo uma imagem mamografica que
foi digitalizada atraves de um digitalizador de filmes e gravada no
padrao "pCX".

Uma imagem quando e guardada em um arquivo,
normalmente e armazenada, por uma questao de espa<;o,
atraves de um dos padroes de compacta<;ao de imagens
existentes e largamente empregados no meio grafico. Os
principais padroes sac: pcx, img, tif, gif, bmp, etc. Optamos pelo
padrao "pCX"por ser um padrao proprio para microcomputadores
tipo "pc". 0 padrao "pcx" apresenta um cabe<;alho de cento e vinte
e oito bytes que antecede a imagem. Este cabe<;alho descreve os
dados a respeito da imagem como veremos a seguir.



n° do byte

5-6
7-8
9-10
11-12
13-14

15-16
17-64

65
66

67-68
69-70

caracteriza 0 padrao pcx vale sempre 10
versao , indica a versao normalmente 5
valor sempre fixe vale 1
quantidade de bits por ponto da imagem 1 a 8
para nossa imagem que e em 256 niveis
de cinza 0 valor e 8.
Xmin indica 0 valor minima da abcissa.
Xmax indica 0 valor maximo da abcissa.
Ymin indica 0 valor minima da ordenada.
Ymax indica 0 valor maximo da ordenada.
resoluc;ao horizontal quando digitalizou a
imagem.
resoluc;ao vertical da imagem digitalizada.
pallete da imagem que para nosso caso e tudo
zero.
reservado para futuras implementac;oes.
plano de cores - > indica a quantidade de pianos
de cores da imagem, que para nosso caso e
apenas 1.
quantidade de bytes por Iinha de imagem.
tipo de pallete ( se colorida ou niveis de cinza)
para 256 niveis de cinza 0 valor e 2 (dois).
livre

Seguido a este cabec;alho sac gravados os dados compactados
da seguinte forma:

Um byte indica quantos pontos seguidos possuem 0 mesmo
nfvel de cinza ( no maximo 64 pontos por vez) , sendo tornados
"um" os dois bits mais significativos deste byte; e outro byte com 0
valor do nivel de cinza dos pontos imagem. Isto se repete para
toda a imagem, sendo encadeados bytes dois a dois, sempre 0
primeiro indicando a quantidade de pontos e 0 segundo 0 nivel de
cinza.

Ap6s estes dados, temos um byte com 0 valor decimal "12"
e mais 768 (setecentos e sessenta e oito bytes) com a pallete
RGB para os 256 (duzentos e cinquenta e seis ) nfveis de cinza.



B) Desempacota a imagem (descompacta) , armazenando-a
num arranjo matricial e mostra no video a imagem lida e a da
matriz, que na realidade sac a mesma.

C) Faz uma c6pia desta imagem para outra matriz. Temos ai
duas matrizes, onde uma armazena a imagem e a mantem
inalterada, para se necessario recupera-Ia e tambem para a
usarmos como referencia, ja que a outra matriz tera sua imagem
modificada constantemente pelo processamento.

D) Mostrar no video tres imagens em niveis de cinza:

· imagem 1, para trabalho
· imagem 2, original
· imagem 3, trabalhada binarizada (apenas 2 niveis de

cinza).

A imagem 1 e utilizada para efetuarmos as filtragens ,
elimina<;ao dos ruidos e "thresholding".

A imagem 2 fica sempre no video como referemcia
visual no tratamento da imagem 1.

A imagem 3 e nada mais que a imagem 1, porem
binarizada, permitindo a visualiza<;ao final da
imagem. Como a imagem 1 esta em niveis de
cinza alguns pontos da imagem podem ser muito
tenues, de dificil diferencia<;ao pela nossa visao.
Ja com a binariza<;ao estes ficam bem claros ..

Tambem usamos para auxiliar a visualiza<;ao de detalhes
tenues da imagem seis tipos de processamentos de imagens,
fornecendo as seis respectivas imagens modificadas. Baseado
nos livros de [BALLARD-82], [GONZALES-8?] e [LOW-91],
desenvolvemos os seguintes algoritmos:



01) SuavizaC;aoda imagem pela media.
Este procedimento consiste em efetuarmos 0 somat6rio dos

valores (nfveis de cinza) de um ponto e seus oito vizinhOs,
dividindo por nove e atribuindo este novo valor de nrvef de cinza
para este ponto. Repetimos este procedimento para todos os
pontos, gerando uma nova imagem.

Dada uma imagem f ( x , y ) de N x N pontos temos:

9 (x , y) = {L!(n,m) }/9
(n,m)ES

02) Realce da imagem.
o metodo que desenvolvemos consiste em caminhar ao

longo de uma Iinha de imagem, e toda vez que a diferenc;a entre
os valores de nfveis de cinza de dois pontos consecutivos for
superior a um determinado valor, por exemplo vinte, temos af uma
borda. Se os valores dos dois pontos estiverem na ordem
crescente, significa que temos uma borda crescente. Reforc;amos
entao este ponto e todos os seus consecutivos que nao fugirem a
diferenca de "vinte" . Quando ocorrer a diferenc;a superior a vinte
entre dois pontos consecutivos deixamos de reforc;ar os pontos
seguintes, ate encontrarmos novamente um degrau crescente
significativQ (valor acima de vinte). 0 realce, consiste em
adicionarmos um determinado valor ao do ponto em estudo, no
nosso caso escolhemos 20 (vinte) tambem. Isto foi feito, tendo em
vista que alguns elementos de imagem sac destacados num fundo



de nfvel zero, porem a imagem nao possue para 0 nfvel de fundo 0
mesmo valor, sendo por vezes muito discrepantes.

Este procedimento tern por objetivo reforc;ar imagem que
possuem baixo nfvel de cinza, porem com fundo muito menor. Ja
que as imagens nao apresentam fundos homogeneos.

03) Realce de borda e detalhes da imagem por
diferenciac;ao.

Para tal, obtemos uma matriz dos gradientes da imagem,
ditado pela diferenciacao em x e y .

seja f ( x , y) uma func;ao imagem, entao 0 gradiente e dado

G == I f ( x , y ) - f ( x + 1 , Y ) I + I f ( x , y ) - f ( X , Y + 1 ) I eq. 4.49

f(x,Y) f(x+1,Y)

Este procedimento consiste em obtermos 0 valor absoluto
(em modulo) da diferenc;a entre 0 ponto em questao e seu
sucessor na direc;ao IIx" , assim como 0 valor absoluto da
diferenca entre 0 ponto em questao e seu sucessor na direcao Ily",
e efetuando a soma destes dois valores obtemos 0 gradiente.

04) Detector de borda de Robert.
Este procedimento consiste em efetuarmos a convoluc;ao de

uma matriz 3 x 3 na imagem. Essa matriz e constitufda de:

1 0 -1
o 0 0
1 0 -1

onde a matriz de borda Mb e constitufda a partir da matriz imagem
Mi pela equacao:



Mb i,j = I Mij -1, j -1 - Mij + 1 ,j + 1 I + 1Mi i + 1 ,j -1 - Mi j -1 ,j + 1 I eq. 4.48

Neste caso teremos os novos pontos dados pelos seus vizinhos
de quatro, porem diagonais.

05) Detector de borda de Sobel.
Este procedimento consiste em aplicarmos sobre a imagem

duas matrizes 3 x 3 , uma para 0 eixo "x" e outra para 0 eixo "y".

1 0 -1
2 0 -2
1 0 -1

1 2 1
000

-1 -2 -1

A constru930 da matriz de borda Mb e obtida aplicando
estes operadores em x e y da seguinte forma:

Mb i ,j = I Mi i - 1 , j - 1 + 2. Mi i - 1 ,j + Mi i - 1 , j + 1 - Mi i + 1 , j - 1 +

- 2 . Mi i + 1 ,j - Mi i + 1 ,j + 1 I + I Mi i - 1 ,j - 1 + 2 . Mi i ,j - 1 +

+ Mi i + 1 ,j - 1 - Mi i - 1 ,j + 1 - 2 . Mi j , j + 1 Mi i + 1 , j + 1

Efetuando 0 processamento desta equa930 obtemos a
imagem de borda.



06) Detetor de borda de Prewitt.
E um procedimento muito semelhante ao do detector de

borda de Sobel, com a diferenca que as duas matrizes 3 x 3 sac
ligeiramente diferentes. Portanto vamos apresentar apenas as
novas matrizes, para nao repetir todo 0 procedimento anterior.

-1 0 1
-1 0 1
-1 0 1

111
000

-1 -1 -1

Todos os seis procedimentos sac realizados, e as imagens
resultantes sac visualizadas na tela de video, 0 que nos permite
usar como referencia de observacao ou para efetuar uma funcao
16gica "ou" bit a bit da imagem processada com uma das seis
imagens de borda. A utilizacao da funcao 16gica nao foi
necessaria, porem foi de grande importancia, na visualizacao e
"thresholding", ao detectarmos elementos de imagem tenues e de
pouco contraste.

E) Oferecer a oPCao de inverter a imagem de trabalho ou
nao, isto e, como a imagem e composta de 256 ( duzentos e
cinquenta e seis ) nfveis de cinza, significa obter valores para os
pontos em complemento de 256 (duzentos e cinquenta e seis ) .
Por exemplo, 0 nivel zero passaria a ser 255 (duzentos e
cinquenta e cinco) e vice-versa, ja 0 nfvel "um" passaria a ser 254
( duzentos e cinquenta e quatro) e vice-versa, e assim
sucessivamente.

F) Oferecemos a opcao de obter 0 histograma da imagem
em processamento.

Este histograma possue os dois eixos dados por:
primeiro eixo - composto dos 256 nfveis de cinza possfveis.
segundo eixo - composto pela quantidade de pontos
pertencentes a imagem para cada um dos niveis de cinza.
E respeitada aqui a escala de amostragem, que exclui os
pontos de nivel zero.



G) Oferecemos a op<;aode efetuar um "thresholding".
Se a op<;ao for aceita, sac solicitados os valores inferior e

superior para "thresholding". Isto e, dado um histograma, podemos
pegar todos os pontos de valores de nfveis de cinza menores que
o valor de "threshold" inferior e maiores que 0 valor de "threshold"
superior e converte-Ios em nfvel zero. Porem mantemos os
valores de nfveis de cinza restantes inalterados, para podermos
visualizar no histograma os cortes e mostrar a imagem em
processamento com os nfveis de cinza.

H) Volta-se e mostra-se a imagem processada, a original, a
binarizada desta imagem agora processada, e as seis imagens do
item 0 , porem agora aplicadas sobre a nova imagem processada.

I) Caso nao se deseja visualizar 0 histograma mais, isto e,
estando 0 operador satisfeito com a imagem processada,
oferecemos a op<;aode cancelar 0 "thresholding" ou nao.

J) Podemos rever a imagem e reiniciar 0 processamento se
assim desejarmos.

L) Tambem podemos optar por gravar um arquivo da
imagem ja realizado 0 "thresholding" e binarizada ( todos os
valores acima de zero serao considerados "um").

M) Podemos retornar ao inicio do programa e processar
outro arquivos se quisermos.

Este algoritmo de threshold foi implementado e surtiu grande
efeito no tratamento da imagem. Outros metodos podem ser
utilizados , porem , nao e meu objetivo implementa-Ios , haja vista,
que temos muitos deles ja prontos em pacotes comerciais.



4.9.2 VISUALIZACAO DE ARQUIVOS
SEGMENTADOS E COMPARACAO COM 0
ORIGINAL.

Urn outro programa util para 0 processamento de imagens e
este que vamos descrever. Quando 0 programa de filtragem da
imagem e executado, ele gera um arquivo com a imagem
binarizada e que normalmente atribufmos por sistematiza~ao 0
sufixo II .MED" . 0 programa "segmentador" toma este arquivo e 0
divide em varios outros arquivos com nomes "ARQxx.DAT" , onde
xx e urn numero de zero (00) a noventa e nove (99),colocando em
cada urn deles urn elemento de imagem. Onde urn elemento de
imagem e nada mais que urn grupo de pontos de nfvel "um"
contiguos.

o programa de visualiza~o permite mostrarmos na tela do
computador a imagem tipo liMED" e ao seu lade urn por um todos
os arquivos tipo "ARQxx. OAT" para podermos checar cada urn dos
arquivos de elementos de imagem com aquele que Ihe deu
origem.

Entao 0 programa de visualiza~ao e estruturado para:

a) Ler urn arquivo tipo MED, binarizado.
b) Mostrar na tela do micro a imagem deste arquivo.
c) Solicitar urn numero dentre 0 - 99.
d) Ler urn arquivo tipo ARQxx.DAT onde xx e 0 numero

fornecido pelo operador no item (c).
e) Mostrar na tela do computador a imagem deste arquivo

ao lade da imagem do arquivo tipo MED.
f) Retornar ao item (c) ate que 0 numero do arquivo

digitado esteja fora da faixa 00 a 99.
g) Permitir tambem a op~ao de processar outros

arquivos.

Esse programa ajuda na sele~ao de arquivos de elementos
de imagem que sejam apenas rufdos, facilitando 0 processamento
subsequente.

Tambem foi desenvolvido urn outro programa que permite a
visualizacao na tela do computador de uma imagem qualquer,
desde que gravada no padrao que escolhi, que e 0 matricial. Isto·



e, gravado byte a byte na sequencia como normal mente fica
armazenado na memoria.

4.9.3 - GERADOR DE ELIPSE

o programa gerador de elipse , como 0 pr6prio nome diz,
gera uma elipse completa ou parcial, sendo posslvel definir qual 0
angulo que comec;a 0 arco de elipse equal angulo ele aeaba.
Tambem e posslvel definir 0 tamanho dos dois raias "a" e "b" da
elipse. Com estes dados fornecidos, 0 programa gera uma
imagem de urn areo de elipse que pode ser gravado em urn
arquivo no padrao matricial.

Este programa e muito util para gerar imagens para
simulac;ao, avaliando os programas para detecc;ao de elipses,
tanto pelo primeiro metodo como pelo segundo metodo.



CAPiTULO CINCO

5 - PROCESSAMENTO DE IMAGENS E
RESULTADOS OBTIDOS

5.1 - Introdu~ao

o processamento das imagens foi realizado em
mamografias contendo microcalcificac;oes dos tipos anelares e
vermiformes. Estas mamografias possufam 0 diagn6stico
patol6gico definido. Sendo diagnosticados tumores benignos e
tumores malignos.

As imagens foram digitalizadas por um equipamento
digitalizador MicroTek Scan Maker 35T, que gerou arquivos com
estas imagens gravadas.

Cada imagem digitalizada compreendia uma grande regiao,
entao nos a subdividimos em pequenas imagens de dimensoes
120 x 120 pontos, que gravamos em arquivox no padrao "pCX".

5.2 - PROCESSAMENTO DAS IMAGENS

5.2.1 - Binarizacao de imagens

Aplicamos nos arquivos obtidos 0 programa de limpeza e
binarizac;ao de imagens.

Cada um dos arquivos passou pelo processo de
desempacotamento do padrao "pCX" e amostragem na tela do
computador. Este programa permitiu visualizarmos a imagem, 0
seu histograma e obter um "thresholding" de maneira a termos
uma imagem binaria que melhor expresse a original. A nova
imagem, ja binarizada e entao gravada em um arquivo no padrao
"matricial", isto e, byte a byte seguidos. Este novo arquivo recebeu
o sufixo u.MED". Nesta etapa, as vezes, tivemoseque optar por
criar, de uma (mica imagem mae ( sufixo pcx) , duas secundarias (
sufixos MED ) por entender que um valor de "thresholding" as
vezes distingue alguns elementos da imagem, porem perde "



outros. Daf a necessidade de ter-se duas imagens com valores de
"thresholding" diferentes.

5.2.2 -Segmenta~ao das imagens

Para cada uma das imagens com sufixo "MED", 0 programa
de segmentayao obtinha varios outros arquivos dos tipos
"ARQxx.DAT" e "ARQxxA.DAT" de elementos de imagens ja
segmentadas. 0 xx assume valores numericos que vao desde 00
(zero) ate 99 (noventa e nove). 0 programa segmentador toma a
imagem binaria e separa todos os grupos de pontos de valor "um"
(Iembramos que numa imagem binaria s6 existem valores 0 e 1 ) e
gera duas c6pias, sendo uma apenas do contorno do elemento de
imagem e gravada como "ARQxxA.DAT" e outra com 0 contorno
do elemento de imagem e seu conteudo interno que e gravado
como "ARQxx.DAT". Estes arquivos sac utilizados pelos
programas identificadores e caracterizadores das formas
vermiformes e anelares.

No processo de segmentayao desprezamos todos os
elementos de imagens compostos por ate cinco pontos,
considerando-os apenas rufdos, e portanto indesejaveis.

5.2.3 - Identifica~ao de vermiformes

o programa "RT" e responsavel pela identificayao das
formas vermiformes existentes em uma imagem mamografica. Ele
Ie um arquivo tipo "ARQxxA. DAT" , contendo um elemento de
imagem ja binarizado e verifica a existencia de retas, obtendo os
parametros que as definem. De posse destes parametros, que
podem ser de mais de uma reta, porem limitados em cinco retas
no maximo, efetuamos dois tipos de calculos. No primeiro
verificamos quantos pontos pertencem a cada uma .das retas. No
segundo verificamos quantos pontos pertencem a cada uma das
retas a menos de um desvio. No primeiro calculo estamos
quantizando os pontos pertencentes de fate a uma reta, ja no



segundo calculo estamos quantizando os pontos pertencentes a
uma vermiforme que tem comoespinha dorsal esta reta. Se a
quantidade de pontos pertencentes a uma determinada
vermiforme for superior a k % (onde k = coeficiente visto
anteriormente) do total de pontos pertencentes ao elemento de
imagem, entao temos uma vermiforme. Utilizamos este percentual
para avaliar uma vermiforme tendo em vista, que no momenta de
realizar um "thresholding" pode ocorrer que alguns pontos
ruidosos se agreguem ao elemento de imagem sem dele fazer
parte de fato.

Este programa faz a avalia~o de cada arquivo contendo um
elemento de imagem cada e fornece um veredicto sobre este
elemento. Se satisfizer nossas considerac;oes acima e a
quantidade de pontos pertencentes a reta for menor que a
quantidade de pontos da vermiforme entao a imagem e definida
como vermiforme. Se satisfizer as condic;oes acima de
percentagem, porem a quantidade de pontos pertencentes a reta
for a mesma dos pertencentes a vermiforme, trata-se de uma reta.
Mas, 5e nao for satisfeita as condic;oes de percentuais estipuladas
entao nao e nem reta e nem vermiforme.

o desvio lateral da reta para definir uma vermiforme e
calculado em fun<;ao do comprimento do elemento de imagem
porem nunca excedendo tres pontos, e nunca inferior a 1 ponto.

5.2.4 - Identificacao de anelares

A identifica<;ao de anelares e realizada atraves de
programas identificadores de elipses.

5.2.4.1 - Primeiro processo para estimar 0
centro de e!~pses

o programa "ELlPSE" atraves de propriedades geometricas
da elipse estima um centro de um elemento de imagem que
podera ser uma elipse ou nao. Este programa a partir da leitura de
um arquivo, tipo ARQxxA.DAT, que contern a imagem de um



unico elemento, portanto um segmento de uma imagem, estima
dois possiveis centros. Ele nos fornece as coordenadas destes
centros para os utilizarmos na etapa seguinte. 0 primeiro centro e
obtido se 0 arranjo acumulador indicar um pico de pelo ao menos
3 (tres) elementos. 0 segundo, e obtido pela media das
coordenadas dos picos do arranjo acumulador.

5.2.4.2 - Segundo processo para estimar 0
centro de el ipses

Neste processo 0 programa "GRAD" tambem estima 0
centro da posslvel elipse, porem utilizando outra propriedade
geometrica. Este programa, obtem a imagem de um elemento, a
partir de urn arquivo, tipo ARQxxA.DAT, gerado pelo programa
segmentador. Como descrito no capitulo 4.

5.2.4.3 - Confirma~ao da existencia de formas
eHpticas anelares ou nao

Com as coordenadas dos centros estimados da possivel
elipse, 0 programa "BUSCA", utilizando 0 arquivo da imagem
segmentada tipo ARQxx.DAT, extrai sua fronteira e verifica se
seus pontos constituem uma elipse. Se isso ocorrer e porque
temos af uma elipse cheia ou anelar. Utilizando todos os pontos
do arquivo supra citado, verificamos se, nas coordenadas do
centro estimado, exite um ponto imagem e vizinhos seus.
Contamos entao todos pontos vizinhos do centro existentes e 0
proprio centro. Se existir mais de cinco pontos dentre os possfveis
nove pontos entao consideramos uma elipse cheia com alguns
ruidoso Existindo menos que cinco pontos, consideramos uma
anelar com alguns rufdos presentes.



Desta maneira, este programa fornece uma mensagem que
pode ser:

a) Elipse cheia.
b) E uma Anelar.
c) Nao e uma Elipse.

Esta terceira mensagem ocorre se a quantidade de pontos
calculados como pertencentes a elipse for superior a setenta e
cinco por cento dos pontos existentes na imagem. Escolhemos
este coeficiente para podermos detectar formas elfpticas
incompletas, pois utilizando este metodo, temos alguns pontos
da fronteira que nao encontrarao seu par a noventa graus, ja que a
elipse e incompleta.

5.3 - RESULTADOS
.

as resultados foram classiftcados em dois grupos maiores:
os obtidos com dados simulados e os obtidos com dados de
mamografias. 0 primeiro foi util para avaliar 0 sistema em toda a
sua complexidade, haja vista que urn espac;o amostral real nem
sempre e tao diversificado.

5.3.1 - Detec~ao de elementos de imagens
simuladas

As imagens para simulac;ao foram geradas atraves do
utilitario do "Windows" denominado "Paintbrush" e sac
apresentadas da seguinte forma:

Imagem 1M3 mostrada na FIgura 5.1, que foi segmentada
pelo programa segmentador e gerou as imagens filhas
apresentadas nas figuras 5.2 a 5.8. Esta imagem e formada por
urn conjunto de elementos vermiformes, uma "cruz" e uma outra
forma estranha.

Imagem IM4 representada na FIgura 5.9 que gerou suas
filhas conforme figuras 5.10 a 5.20. Nesta imagE!m temos uma
variedade de formas elfpticas, quanta a suas dimensoes e
caracteristicas.



Nas figuras 5.21 a 5.23 temos varias retas cruzadas de
varios tamanhos e orientacoes, objetivando avaliar 0 desempenho
do sistema para rejeitar formas estranhas as procuradas.

As figuras 5.24 a 5.26 e 5.37 a 5.42, mostram retas de varios
tamanhos e orientacoes para avaliar 0 desempenho do programa
para detectar vermiforme e 0 desempenho de rejeicao dos
programas para detectar anelares.

As imagens IM9, conforme figuras 5.43 a 5.48, apresentam
formas elfpcas bem pequenas.

Tambem geramos a imagem IM8 conforme figura 5.27, que
contem elementos de imagem de forma elfptica e circulares,
porem incompletas. Isto para apresentar um espaco amostral 0
mais abrangente possivel na detecc;ao de microcalcificac;oes.
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FIG. 5.6 - Imagem 4
parte da 1M3

FIG. 5.7 - Imagem 5
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FIG. 5.15 - Imagem 5
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FIG. 5.25 - Imagem 0
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FIG. 5.26 - Imagem 1
parte da IM77



(I n n

n -0 0
I) cc=

.~-----~-

FIG. 5.27 - Imagem IM8

Ii n

-------_.,._~--_.- ._-----,--_ ...•.

FIG. 5.28 - Imagem 0 FIG. 5.29 - Imagem 1
parte da IM8 parte da IM8

(I

U

-<-'.-

FIG. 5.30 - Imagem 2 FIG. 5.31 - Imagem 3
parte da IM8 parte da IM8

0



.0 n

--------,---_._ ..,._~ ... -----_._--, .._ .....

FIG. 5.32 - Imagem 4 FIG. 5.33 - Imagem 5
parte da 1MB parte da 1MB

I) C
-_.-.- ._----..-

FIG. 5.34 - Imagern 6 FIG. 5.35 - Imagem 7
parte da 1MB parte da 1MB

c
,"-~, .._,._,,,-

FIG. 5.36 - Imagem B
parte da 1MB

•



/
---_ .._-_._- .._ ..•..,

FIG. 5.37 - Imagem MAT1 FIG. 5.38 - Imagem MAT2

/ '"

---- ._---~~~----- -----.-_.-

FIG. 5.39 - Imagem MAT3 FIG. 5.40 - Imagem MAT4

-
I

FIG. 5.41 - Imagem MATH FIG. 5.42 - Imagem MATV

•



0

-_.~_.._--- ._.

FIG. 5.43 - Imagem IM9_2 FIG. 5.44 - Imagem IM9_3
raia = 2 raia = 3

0 0

-" ----_._-~-~~..-

FIG. 5.45 - Imagem IM9_ 4 FIG. 5.46 - Imagem IM9_6
raia = 4 raia = 6

0 0

----~._--_.__ ._-~.- _._---"-_.-.

FIG. 5.47 - Imagem IM9_8_ 4 FIG. 5.48 - Imagem IM9_8_6
raias = 8 e 4 raias = 8 e 6

•



5.3.1.1 - Formas Verm iformes

As imagens de objetos vermiformes foram
processadas, utilizando 0 programa "RT" para detectar formas
vermiculares e obtivemos os resultados citados na coluna
"DIAGN6STICO DO RT". Para verificar se estas imagens nao sac
tambem detectadas. como anelares foi aplicado 0 programa
BUSCA (reconhecimento de anelares) apos ter estimado 0 centro
atraves dos programas ELIPSE e GRAD. Estes resultados estao
colocados na coluna "DIAGN6STICO DE ANELARES". Em
fun<;ao das informa<;5es das colunas diagnosticos obtivemos as
colunas "RESUL TADOS OBTIDOS" e "VEREDICTOS" que
relatam os resultados.



IMAGEM PAR N° DE DIAGNOSTICO DIAG. DE RESULTADOS VEREDICTOS
TE PONTOS DORT ANELARES OBTIDOS

vermiforme

0 37 Vermiforme Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

vermifO;lTT1e

2 25 Vermiforme Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

vermiforme

1M3 3 28 Vermiforme Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

vermiforme

4 7 Reta Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

vermiforme

5 135 Vermiforme Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

vermiforme

MAT1 41 Reta Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

vermiforme

MAT2 41 Reta Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

vermiforme

MAT3 11 Reta Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

vermiforme

MAT4 11 Reta Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

vermiforme

MATH 11 Reta Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

vermiforme

MATV 11 Reta Nao anelar Vermiforme verdadeira
detectada

TABELA 5.1 - Resultados de imagens vermiformes simuladas



5.3.1.2 - Formas Anelares

As imagens de elementos anelares e elipses cheias,
simulados, foram processadas e os resultados estao apresentos
nas tabelas 5.2 , 5.3 e 5.4 . A maneira de processar as imagens
anelares e id€mtica a de processar as imagens vermiformes.



IMAGEM PAR N°DE DIAGNOSTICO DIAG. DE RESULTADOS VEREDICTOS
TE PONTOS DORT ANELARES OBTIDOS

Anelar
0 28 Nao vermiforme Anelar Anelar verdact:eira

detectada
1 28 Nao vermiforme Cheia Elipse cheia Elipse cheia

verdadeira
Anelar

2 48 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira
detectada

Anelar
3 28 Nao vermiforme Anelar Anelar veredadeira

detectada
4 20 Nao vermiforme Cheia Elipse cheia Elipse cheia

verdadeira
Anelar

IM4 5 60 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira
detectada

Anelar
6 40 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira

detectada
Anelar

7 72 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira
detectada

Anelar
8 84 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira

detectada
9 148 Nao vermiforme Cheia Elipse cheia Elipse cheia

verdadeira
10 92 Nao vermiforme Nao anelar Nenhuma forma Anelar

nao detectada

TABELA 5.2 - Resultados de imagens anelares simuladas



IMAGEM PAR N° DE DIAGNOSTICO DIAG. DE RESULTADOS VEREDICTOS
TE PONTOS DORT ANELARES OBTIDOS

-
Anelar

a 32 Nao venniforrne Anelar Anelar verdadeira
detectada

Anelar
1 32 Nao venniforrne Anelar Anelar verdadeira

detectada
Anelar

2 32 Nao venniforrne Anelar Anelar verdadeira
detectada

Anelar
3 46 Nao vermiforme Anelar Anelar veredadeira

detectada
Anelar

IM8 4 33 Nao venniforrne Anelar Anelar verdadeira
detectada

Anelar
5 56 Nao venniforme Anelar Anelar verdadeira

detectada
Anelar

6 66 Nao venniforme Anelar Anelar verdadeira
detectada

Anelar
7 107 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira

detectada
Anelar

8 50 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira
detectada

TABELA 5.3 - Resultados de imagens anelares simuladas



IMAGEM PAR N°DE DiAGNOSTICO DIAG. DE RESULTADOS VEREDioCTOS
TE PONTOS DORT ANELARES OBTiDOS

Anelar
2 12 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira

detectada
Anelar

3 16 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira
detectada

Anelar
4 24 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira

IM9 detectada
Anelar

6 32 Nao vermiforme Anelar Anelar veredadeira
detectada

Anelar
8/4 36 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira

detectada
Anelar

8/6 40 Nao vermiforme Anelar Anelar verdadeira
detectada

TABELA 5.4 - Resultados de imagens anelares simuladas



5.3.1.3 - Outras formas

As imagens que fogem aos padroes vermiformes e anelares
foram processadas para verificac;ao das rejeic;oes dos programas
RT e BUSCA para as mesmas. Mantendo os padr6es de analises
anteriores, montamos a tabela 5.5 com a tabulac;ao dos
resultados, que apresentamos a seguir.



IMAGEM PAR N°DE DIAGNOSTICO DIAG. DE RESULTADOS VEREDICTOS
TE PONTOS DORT ANELARES 08TIDOS
1 19 Nao vermiforme Nao anelar Nenhuma forma Outras formas

1M3 verdadeiras
6 365 Nao vermiforme Nao anelar Nenhuma forma Outras formas

verdadeiras
IM5 20 Nao vermiforme Nao anelar Nenhuma forma Outras formas

verdadeiras
IM7 170 Nao vermiforme Nao anelar Nenhuma forma Outras formas

verdadeiras
MAT 140 Nao vermiforme Nao anelar Nenhuma forma Outras formas

verdadeiras

TABELA 5.5 - Resultados de imagens de formas indefinidas simuladas



5.3.1.4 - Resultados dos dados simulados

Os resultados das imagens de formas simuladas ap6s,
processamento, apresentaram as seguintes percentagens :

100 % - Elipses cheias verdadeiras detectadas.

0 % - Elipses cheias falsas detectadas.

4,3 % - Anelares nao detectadas.

0 % - Vermiformes nao detectadas.

0 % - Elipses cheias nao detectadas.

0 % - Oetectadas tanto como vermiformes, como
anelares.

5.3.2 - Detecc;ao de imagens mamograficas

As imagens mamogrcHicas utilizadas foram cedidas pela
Ora. Selma De Pace Buabe do INSTITUTO DE RAolo-
OIAGNOSTICO RIO PRETO da cidade de Sao Jose do Rio Preto,
medica radiologista, junto ao Hospital Nossa Senhora da Paz, e
sac de mamas com tumores benfgnos conforme fotografias das
figuras 5.49 e 5.50 e de tumores malignos como a da fotografia da
figura 5.51. Nestas fotos, em tamanho natural, podemos notar
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claramente a presença de formas anelares nas primeiras e
vermiformes na última.

Para o processamento foram escolhidas regiões de 2,2 por
3,4 cm, de mamografias em tamanho natural,das imagens
utilizadas foram fotografadas e ampliadas para o tamanho 7 por
10,5 cm .

As figuras 5.51 à 5.54 foram extraidas de uma mamografia
de péssima qualidade, que fazia parte de um arquivo do grupo de
pesquisa.

As figuras 5.55 à 5.59 foram extraidas das mamografias
apresentadas nas figuras 5.49 e 5.50 .

As figuras 5.60 à 5.66 foram extraidos da figura 5.51 .

•
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FIG. 5.49 - Imagem mamografica de tumor benfgno 1



FIG. 5.50 - Imagen mamografica de tumor benfgno 2



FIG. 5.51 - Imagem mamografica de tumor malfgno



FIG. 5.52 - Imagem parte de uma mamografia 38

FIG. 5.53 - Imagem parte de uma mamografia 5A



FIG. 5.54 - Imagem parte de uma mamografia 10D

FIG. 5.55 - Imagem parte de uma mamografia 19AD



FIG. 5.56 - Imagem parte de uma mamografia 30



FIG. 5.58 - Imagem parte de uma mamografia 34

FIG. 5.59 - Imagem parte de uma mamografia 35



FIG. 5.60 - Imagem parte de uma mamografia 113

FIG. 5.61 - Imagem parte de uma mamografia 115



FIG. 5.62 - Imagem parte de uma mamografia 117

FIG. 5.63 - Imagem parte de uma mamografia 118



FIG. 5.64 - Imagem parte de uma mamografia 119

FIG. 5.65 - Imagem parte de uma mamografia 120



FIG. 5.66 - Imagem parte de uma mamografia 121



5.3.2.1 - IMAGENS DE TUMORES MALIGNOS

o processamento foi feito com 101 elementos de 28
imagens das quais tres sac aqui apresentadas nas figuras 5.67 a
5.69. Estas figuras sac partes dos fotografias 5.60 e 5.66
ampliadas e que mostram :

1°) No canto superior esquerdo uma parte ampliada da
mamografia.

2°) No canto superior direito esta imagem ap6s thresholding.
3°) Nas demais localizac;oes, os segmentos desta imagem

com os respectivos resultados dos programas verificadores de se
sac anelares ou vermiformes.

Ap6s as figuras, apresentamos um resumo dos resultados
obtidos com todos os dados.



FIG. 5.67 - Processamento da imagem 113ve2x derivada da
fotografia 113 - figura 5.60



FIG. 5.68 - (a) Processamento da imagem 113ve2y derivada da
fotografia 113 - figura 5.60



FIG. 5.68 - (b) Processamento da imagem 113ve2y derivada da
fotografia 113 - figura 5.60



FIG. 5.69 - (a) Processamento da imagem 121vm2xx derivada da
fotografia 121 - figura 5.66



FIG. 5.69 - (b) Processamento da imagem 131vm2xx derivada da
fotografia 121 - figura 5.66

Ilfse - SERVI<;:O DE BIBLIOTECA E
INFORMA<;;AO



Apresentamos a seguir os resultados dos processamentos
das imagens de tumores malignos.

Foram processados 101 elementos de 28 imagens e
detectamos a existencia de :

1,98 % - Formas elfpticas vazadas (elipses anelares).

9,9 % - Formas elfpticas cheias (elipses cheias).

5,94 % - Formas detectadas como anelares e
vermiformes.

18,8 % - Formas detectadas como elipses cheias e
vermiformes

5.3.2.2 - IMAGENS DE TUMORES BENIGNOS

Foram processados 131 elementos de 36 imagens, das
quais 13 estao aqui apresentadas nas figuras 5.70 a 5.84. Estas
figuras SaD partes das fotografias 5.53, 5.54, 5.56 e 5.57,
ampliadas e mostram:

1°) No canto superior esquerdo, uma parte ampliada da
mamografia.

2°) No canto superior direito, estas imagens ap6s
thresholding.

3°) Nas demais localizac;oes, os segmentos destas imagens
com os respectivos resultados dos programas verificadores de se
SaDanelares ou vermiformes.

4°) 0 resumo dos resultados obtidos.



FIG 5.70 (a) - Processamento da imagem 30a4x derivada da
fotografia 30 - figura 5.56



FIG. 5.70 - (b) Processamento da imagem 30a4x derivada da
fotografia 30 - figura 5.56



FIG. 5.70 - (c) Processamento da imagem 30a4x derivada da
fotografia 30 - figura 5.56



FIG. 5.71 - Processamento da imagem 30a4y derivada da fotografia
30 figura 5.56



FIG. 5.72 - (a) Processamento da imagem 30a4z derivada da
fotografia 30 da figura 5.56



FIG. 5.72 (b) Processamento da imagem 30a4z derivada da
fotografia 30 - figura 5.56



FIG. 5.73 (a) Processamento da imagem 30a4w derivada da
fotografia 30 - figura 5.56



FIG. 5.73 (b) Processamento da imagem 30a4w derivada da
fotografia 30 - figura 5.56



FIG. 5.74 - Processamento da imagem 5a2x derivada da
fotografia 5A - figura 5.53



FIG. 5.76 - Processamento da imagem 5a2z derivada da
fotografia 5A - figura 5.53



FIG. 5.77 - Processamento da imagem 10d2x derivada da
fotografia 10d - figura 5.54

FIG. 5.78 - Processamento da imagem 10d2w deriva da
fotografia 10d - figura 5.54



FIG. 5.79 - Processamento da imagem 10d2yz derivada da
fotografia 10d - figura 5.54



FIG. 5.80 - Processamento da imagem 31a2y derivada da
fotografia 31 - figura 5.57



FIG. 5.81 - Processamento da imagem 31a4y derivada da
fotografia 31 - figura 5.57



FIG. 5.82 - Processamento da imagem 31a4zz derivada da
fotografia 31 - figura 5.57



FIG. 5.83 - Processamento da imagem 31a4v v derivada da
fotografia 31 - figura 5.57

FIG. 5.84 - processamento da imagem 31a4z derivada da
fotografia 31 - figura 5.57



Apresentamos os dados obtidos ap6s processamento de
imagens de tumores benignos, com 131 elementos de 36
imagens.

17,11 % - Formas elfpticas vazadas (elipses anelares).

38,46 % - Formas elfpticas cheias (elipses cheias).

4,27 % - Detectadas como vermiformes e elipses cheias.



5.4 ...D~SCUSSAO DOS RESULTADOS

5.4.1 ~Dms crnagens simuladas

o programa BUSCA reconheceu muito bem as imagens
simuladas, exceto a mostrada na figura 5.20 par tratar-se de uma
forma anelar de baix8 excentricidade. 0 algoritmo foi desenvolvido
com esta limitac;;ao para evitar falso reconhecimento de
vermiformes.

I\Jas imagens simuladas foram detectadas formas elfpticas
de raia maior au igual a dois pontos de comprimenta.Todas as
formas foram detectadas em qualquer localizac;;aoe posi92AOcom
minima de 4 pontos de camprimento.

5.4.2 .. Das ~magens mamograficas de ·tumor
ma!igno

As imagens apresentadas nas figuras 5.67 a 5.69
representam uma area da mamografia original de 12 x 12 mm e
correspondem a uma matriz de 120 x 120 pontes.

Vermiformes de 0,9 mm, como aquela mostrada no quinto
elemento de imagem da figura 5.69 (b), foram detectadas com
seguranC;8.

De todas as imagens processadas, apenas duas
microcalcificacoes anelares foram apontadas pelo algoritmo. A
primeira, mostrada pelo primeiro elemento da figura 5.67, esta

. numa posi9210da imagem que foi cortada na digitalizac;;aoe pode
ser parte de uma estrutura maior. A segunda, mostrada pela figura
5.68 (b) quarto elemento, foi detectada como anelar incompleta.
Esta imagem e muito pequena, ela e formada per oito pontos que
e 0 limite de corte do programa.



5.4.3 - Das imagens mamognlfccas de tumor
benigno

As figuras 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.81, 5.82, 5.83 e 5.84
correspondem a uma area de 6 x 6 mm na imagem mamografica
para uma matriz de 120 x 120 pontos. As figuras 5.76 a 5.79 e
5.80 representam uma area da mamografia original de 12 x 12
mm para a rnesma matriz de 120 x 120 pontos.

A detecc;ao das micracalcifica<;5es anelares apresenta
alguns problemas. Se par urn lado detectamos formas anelares,
nao perfeitamente eHpticas, como podemos ver na figura 5.57 (a)
quinto elementa, por outro lado, pode-se notar que uma anelar
que era bem visfvel na imagem original, figura 5.73(a), foi
substituida par uma elipse cheia pela aplica<;ao do "thresholding".
Entretanto, esta op<;ao de nfvel de "thresholding" se deu para
evidenciar uma estrutura anelar praticamente invisfvel na imagem
original, que foi detectada, como visto na figura 5.73 (b) ultimo
elemento. Urn caso semelhante ocorreu com 0 apresentado na
figura 5.82, onde 0 "thresholding" transformou uma anelar em
elipse cheia, porem tambem evidenciou uma anelar quase
invisfvel. Urn outro nfvel de thresholding foi aplicado na mesma
imagern, salientando a anelar visfvel, permitindo a sua detec<;ao,
mas nao perrnitindo a visualiza<;ao de outros elementos da
imagem.
o programa apresentou um born desempenho para detectar

anelares incompletas, como aquela de aproximadamente 120
graus de curvatura mostrada pela figura 5.72 (a) ultimo elemento.

Microcalcifica<;oes anelares pequenas tambem foram
evidenciadas, como aquela de 1,75 mm2 (raio menor que 0,8 mm)
mostrada na imagem 5.83, ultimo elemento.
o sistema detectou uma percentagem grande de

vermiformes nos tumores classificados como benignos.
Entretanto, pode-se observar que estas imagens apresentam
realmente formas com caracterfsticas vermiformes.



5.4.4 - Dos resultados em geral

Nas imagens simuladas foram detectadas 95,7 % das
formas anelares e 100 % das formas vermiformes.

Nas imagens mamograficas de tumor maligno, para 43,58 0/0
de deteccao de vermiformes foram obtidos 5,94 % de "anelar e
vermiforme", 18,8 % de "ellptica cheia e vermiforme"
simultaneamente, e 1,98 % de anelares que, ap6s analise, foram
identificadas como correspondentes a casos Iimites.

Nas imagens mamograficas de tumor benigno foram
detectadas 17,11 % de microcaicificacoes anelares, 2,56 % de
"vermiformes e anelares", 4,27 % de "formas elipticas cheias e
vermiformes" contra 11,96 % de vermiformes.
o que permite uma analise conclusiva no caso de tumores

malignos, mas deixa duvidas quanto a aplicacao do criterio de Le
Gal para a deteccao de tumores benignos.

Shen esteve 1000/0de deteccao das microcalcificacoes que
ele pesquisou mas a forma de classificacao em tumores benignos
e malignos baseado na rugosidade das bordas das
microcalcificacoes e um criterio que nao apresenta do ponto de
vista medico 1000/0de certeza.



CAPiTULO SEIS

6 - CONCLUSOES

6.1 - Conclusoes parciais

Para detecl;aO de microcalcifical;oes anelares e vermiformes
seguindo 0 criterio de Le Gal, obtivemos 6timos resultados na
detecl;80 de vermiformes e resultados nao tao satisfat6rios na
detec<;ao de estruturas anelares. Isto deve-se ao fate deste criterio
basear-se em resultados de bi6psias e nao em imagens
mamograficas.

Na bi6psia, 0 material e fatiado e colocado numa lamina
para analise microsc6pica. Desta forma, 0 estudo e feito por
camada ou plano do material. Na imagem mamografica, as
microcalcifica<;oes superpostas em varios pianos sac projetadas
na mesma regiao do filme. Assim, algumas que sac anelares e
estao em pianos diferentes da mama podem aparecer na imagem
corn uma estrutura semelhante a uma vermiforme. Um outro fate
tambem a ser considerado e que uma microcalcifical;ao anelar,
dependendo do angulo em que for radiografada pode resultar uma
imagem achatada que pode ser interpretada como uma
vermiforme. Desse modo, podem surgir em tumores benignos
microcalcifica<;6es anelares evidenciadas na biopsia mas que, na
mamografia, parecem vermiformes. Porem, a reciproca nao e
verdadeira: entre as formas vermiformes dificilmente surgirao
formas anelares.

Encontramos outra dificuldade na aquisil;a~ de dados. A
maioria das mamografias sac documentos medicos, que foram
emprestados para 0 processamento. Como 0 nosso digitalizador
apenas trabalha com diapositivos (slides) e as mamografias nao



podiam ser cortadas, tivemos que fotografa-Ias. Neste processo,
algumas imagens anelares ficaram saturadas e transformadas em
elipses cheias prejudicando sua real identificac;ao.

No pre-processamento da imagem foi utilizada a tecnica de
"threshold" I que pode acarretar 0 surgimento de estruturas falsas
inerentes a rufdos . As imagens medicas nao apresentam um
fundo homogeneo. Existem elementos em nfveis de cinza dentro
de uma regiao preta muito realc;ados para nossa visualizac;ao, que
serao cortados no processo de "thresholding", por estarem abaixo
do nfvel de fundo do restante da imagem.

6.2 - co~cLus6ES FINAlS

o sistema apresenta um excelente desempenho para
detecc;ao de microcalcificac;oes muito pequenas, pois
conseguimos detectar com seguranc;a 0 formato de
microcalcificac;oes da ordem de 0,9 mm como vermiforme e de
raio de 0,8 mm como anelar.

o limite de detecc;ao que alcanc;amos e dado mais pela
resoluc;ao do filme do que pelos sistemas de digitalizac;ao e
processamento.

Nos ultimos anos os pesquisadores se interessaram pela
identificac;ao das microcalcific8c;oes, entretanto os resultados
apresentados na literatura sac pouco conclusivos. Contudo os
resultados que obtivemos sac encorajadores, visto que
reconhecemos a maioria das vermiformes presentes na
mamografia, enquanto que a percentagem obtida de anelares e
insignificante.

Acreditamos que com cuidados melhores no processo de
aquisiC;ao de dados e no pre-processamento de imagens, a
identificac;ao segura das estruturas anelares pode ser muito
melhorada. Parece-nos, no entanto, que os resultados obtidos
permitem urn auxflio ao diagn6stico medico.



PESQUISAS FUTURAS

Para pesquisas futuras sugerimos:
- Melhorar 0 desempenho dos algoritmos desenvolvidos

atraves do aperfeic;oamento do pre-processamento das imagens.
- Estudar a aplicac;ao dos mesmos algoritmos em imagens

obtidas a partir de sistemas de mamografia digital.
- Desenvolver algoritmos que detectem a quantidade de

microcalcificac;6es por cm2.
- Adaptar e aplicar os algoritmos desenvolvidos para

detecc;ao de microcalcificac;6es, no controle de qualidade de
fabricac;ao, em imagens industriais.

- Estudar a aplicac;ao destes algoritmos, desenvolvidos por
n6s, em imagens patol6gicas geradas atraves de microsc6pios,
para classificac;ao, medic;ao e quantificac;ao de elementos,
visando, par exemplo, analisar 0 desenvalvimento de
determinadas col6nias.

Ap!icar estes algoritmos na detecc;ao de outras
particularidades de imagens medicas.
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