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6 OPERATIONER PÅ BINÄRA 
BILDER

(Detta avsnitt har producerats i samarbete med Ingemar Ragnemalm)

6.1 Morfologiska operationer

I en typisk tillämpning av bildanalys utmynnar operationer och manipulationer på grå-
skalebilden förr eller senare i en tröskelsättning, dvs i en binär bild. Orsaken till detta är
att i de flesta bildanalysproblem uppstår kravet att skilja ut, segmentera, intressanta
objekt i bilden från en ointressant bakgrund. Slutmålet för analysen består i att för dessa
objekt leverera mätvärden med avseende på t ex

- antal

- position

- storlek

- form

I de allra flesta fall kan inte den tröskelsatta bilden användas för att fånga in mätvärden
av ovanstående slag. Ytterligare filtreringar och manipulationer av den binära bilden är
nödvändig. På grund av ojämnheter i gråskalan ser ofta en trösklad bild ut som i Fig. 6.1
längst upp till vänster i de två bildfälten. Objekten får sprickor och hål, hänger samman
med varandra, har mycket ojämna konturer på grund av brus, falska små objekt dyker
upp i bakgrunden etc. Om vi skall kunna utföra en automatisk igenkänningsprocedur
baserad på dessa bilder är det bl a viktigt att varje objekt är sammanhängande men åtskilt
från övriga.

I Fig. 6.1 a) illustreras först operationen Krympning  (Erosion). Den består i att ingång-
sbildens objekt (vita, 1-ställda pixel-areor) skalas av utefter randen. Alla objektpixlar
inom ett visst avstånd < r från någon bakgrundspixel 0-ställes av krympningsoperatio-
nen. Efter detta opererar vi på den krympta bilden med Expansion (Dilation) . Detta är
en till krympning dual operation. Den består i att 1-ställa alla bakgrundspixlar som lig-
ger inom ett visst avstånd < r från någon objektpixel. Sekvensen av krympning följd av
expansion kallas Öppning (Opening) därför att den har förmågan att åstadkomma öpp-
ningar mellan tangerade objekt i ingångsbilden. Genom att välja samma parameter r för
båda operationerna är annars ingångsbildens former återställda i stora delar av bilden.
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Fig. 6.1 Exempel på morfologiska operationer. a) Krympning (erosion) följt av
expansion (dilation) = Öppning. b) Expansion följt av krympning = Slutning.

I Fig. 6.1 b) har vi också utfört krympning och expansion men i omvänd ordning. Resul-
tatet skiljer sig från originalet bl a genom att sprickor och hål fyllts igen och denna opera-
tionssekvens kallas därför Slutning (Closing). Som synes innebär krympning och
expansion att vi manipulerar formen hos objekten i bilden. Sammanfattningsvis kallas
därför dessa och liknande operationer för morfologiska operationer. Av historiska skäl
användes stundom också beteckningen Minkovski- operationer.
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Utforskandet av algoritmer baserade på morfologiska operationer har framförallt skett
på följande två ställen i världen.

- Institute de Morphologie Mathematique Ecole de Mines, Fontainebleau,
Frankrike, (Martheron, Serra, Launtejoul m fl).

- Environmental Research Institute of Michigan (ERIM), Ann Arbor, Michigan,
USA, (Sternberg, Haralick, Loughead, McCubbery m fl).

Speciellt den franska skolan har etablerat en synnerligen rigorös matematisk grund för
sitt arbete, se t ex boken [6.1] av Serra. Vi väljer här en mindre rigorös men betydligt
snabbare väg till den relativt lättbegripliga begreppsvärld och verktygslåda som områ-
det matematisk morfologi utgör. Vi börjar emellertid med att ge mera generella och for-
mella definitioner för krympning och expansion än vad som antydes i Fig. 6.1.

Ett strukturelement är en (liten) binärbild a som definierar en krympning eller expan-
sion. Se Fig. 6.2.

Expansionsoperatorn � resulterar i en bild a � b som kan genereras genom att
translatera origo för strukturelementet a till alla 1-ställda pixlar i b. I varje sådant
läge kopieras a till resultatet och på alla dessa kopior (i Fig. 6.2 åtta st) bildas
pixelvis ELLER.

Det kommer att visa sig att detta förfarande är besläktat med faltning utförd med impuls-
summering. ELLER i den verbala definitionen ovan är liktydigt med tröskling med T >
1. Därmed kan vi definiera expansion (dilation) enligt (6.1).

a� b � b� a � [a� b � 1] (6.1)

där kommutativiteten hos operationen följer av att faltning är kommutativ. Ett populärt
namn på expansionsoperationen är hit transform vilket syftar på att strukturelementet
måste träffa en pixel åtminstone en gång i de upprepade translateringsmomenten enligt
ovan.

Krympningsoperatorn  � definieras som en procedur där origo för strukturele-
mentet a translateras till alla positioner i bilden b. I sådana positioner där hela
elementet a inrymmes (täckes) av b-bilden får resultatbilden värdet 1.

Detta är operationen korrelation (= faltning med ovikt kärna, se kapitel 9) med det tilläg-
get att proceduren avslutas med en tröskelsättning enligt följande. Om strukturelementet
a innehåller A pixel kan vid full täckning i b-bilden erhållas maximalt korrelationsresul-
tatet A. Endast i dessa fall skall utbilden erhålla värdet 1. En formell definition av
krympning (erosion) kan då skrivas som korrelation enligt (6.2).

a� b � [a � b � A] � [a� � b � A] (6.2)

där A är antalet pixlar i elementet a och a’ betyder bilden a roterad 180� dvs

a�(x, y) � a(� x, � y) (6.3)



Bildbehandling88

Fig. 6.2 Krympning och expansion i det allmänna fallet med ett godtyckligt osymme-
triskt strukturelement a.

Eftersom korrelation inte är kommutativ, dvs a � b �b � a följer enbart av detta skäl att

a� b � b� a (6.4)

men dessutom måste ju antalet pixel i a och b vara lika för att (6.4) skall kunna gälla
kommutativt. Ett populärt namn på krympningsoperationen är miss transform vilket
syftar på att strukturelementet inte får missa (sakna) en enda av sina pixlar vid korrela-
tionen för att ge en 1-ställd resultatpixel.

Duala samband mellan krympning och expansion går att formulera på följande sätt.

b� a � b� a� (6.5)

b� a � b� a� (6.6)

där b betyder inversbilden av b, dvs alla pixlar i bilderna b och b har motsatta värden.
Sambandet (6.5) utsäger att inversbilden av expansionsresultatet a � b kan erhållas
genom att krympa inversen b (bakgrunden) av ingångsbilden med det (vikta) roterade
strukturelementet a’. Sambandet (6.6) utsäger att inversen av krympningsresultatet kan
erhållas genom expansion av inversen b (bakgrunden) av ingångsbilden med det rote-
rade strukturelementet a’.
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Fig. 6.3 Krympning, expansion med symmetriskt strukturelement.

Om strukturelementet är en jämn funktion

a(x, y) � a(� x,� y)

förenklas sambanden (6.5), (6.6) till vad som illustreras i Fig. 6.3 nämligen det enkla
konstaterandet att

Krympning av bakgrunden b ger samma resultat som 
expansion av objekten b. (6.7)

Expansion av bakgrunden b ger samma resultat som 
krympning av objekten b (6.8)

I fortsättningen förutsätter vi att (6.7) och (6.8) gäller.

Ett vanligt önskemål är inte bara att strukturelementet är en jämn funktion utan att den är
en perfekt rotationssymmetrisk skiva. I vårt inledande exempel i Fig. 6.1 var det just ett
sådant element som kunde skala av respektive lägga till en jämnbred remsa av randele-
ment vid krympningen och expansionen.

En iterativ applicering av ett visst strukturelement implicerar ett avståndsmått en så kal-
lad metrik . Med ett strukturelement som omfattar endast centrumpixel och fyra grann-
pixlar, dvs d(4)-omgivningen, så uppstår d(4)-metrik s k Manhattanavstånd, kvartersav-
stånd (city block distance). Låt bilden bestå av ett enda objekt som vi i Fig. 6.4 har place-
rat i origo och ettikerat 0 eftersom det existerar efter iteration 0. Vid iteration 1 utökas
objektet med de pixlar som märkts 1, vid iteration 2 tillkommer pixlar märkta 2 etc. Om
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de sålunda erhållna etiketterna symboliserar ett avstånd d(4) så gäller att en punkt i posi-
tion (x, y) får avståndet

d4(x, y) � |x|� |y| (6.9)

I d(8)-metriken (chess-board distance) omfattar strukturelementet åtta grannpixlar och
har värdet enligt (6.10)

d8(x, y) � Max(|x|, |y|) (6.10)

Den oktagonala metriken d(oct) kan ses som en blandning av de två föregående. Varan-
nan iteration utföres d(4)-expansion, varannan gång d(8). De genomsnittliga felen, dvs
avvikelsen från ideala Euklidiska avståndsmått är mindre än för d(4) och d(8). För dessa
senare uppträder de största felen i 45�-riktningen där för korrekt resultat d(4) kräver

division med �2, d(8) multiplikation med �2. Maxfelet för d(oct) är ca 10 %.

Fig. 6.4 Utseendet av strukturelementet definierar också en metrik i den digitala bil-
den.

Konnektivitet , ”förbundenhet” är ett viktigt begrepp för binära bilder som vi redan har
använt implicit i samband med Fig. 6.1. Vi förutsatte där att ett objekt bestod av en
mängd sammanhängande förbundna 1-ställda pixlar. Ett hål är på samma sätt en mängd
förbundna 0-ställda pixlar som är helt kringgärdade av ett objekt etc. Konnektiviteten C
är en relation som en pixel p1 har till vissa andra pixlar. Relationen är transitiv, dvs

[p1 C p2] � [p2 C p3] � [p1 C p3]

vilket just borgar för att den binära bilden så att säga segmenterar sig själv i klart åtskilda
grupper av pixlar. Med vanligt Cartesianskt digitaliseringsmönster så uppträder emel-
lertid en oväntad svårighet. Se Fig. 6.5.

Antag att vi bestämmer oss för d(8)-konnektivitet, dvs två pixlar har relationen C om de
har samma värde och angränsande sida eller hörn eller om någon annan redan förbunden
pixel har angränsande sida eller hörn. Pixel a och b i Fig. 6.5 är därmed uppenbarligen
förbundna. Vid pilen i figuren uppstår nu ett logiskt dilemma. Vita pixlar bör även här
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anses förbundna men samtidigt möts ju här hörn mot hörn även två svarta pixlar. Om
båda paren anses förbundna riskeras logisk motsägelse längre fram i bildanalysen. Slut-
satsen är att vi tvingas använda olika konnektivitetsregler för objekt och bakgrund
(1-pixel och 0-pixel). Några förslag visas till höger i Fig. 6.5.

Fig. 6.5 Olika konventioner för konnektivitet måste iakttagas för objekt och bak-
grund.

För tunna ledare:

kontur efter krymning

originalkontur

n

n

n

n

Fig. 6.6 Ejiris algoritm för automatisk avsyning av mönsterkort.
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Vi  skall slutligen visa ett icke-trivialt exempel på användning av morfologiska operatio-
ner. I Fig. 6.6 visas Ejiris algoritm för kontroll av ledarbredder och isolationsavstånd för
mönsterkort. Överst i bilden visas ett exempel där en ledare utsatts för överetsning på ett
ställe. Vi ska här applicera Öppning så som den beskrevs i början av detta avsnitt. Om vi
utsätter bilden för krympning med avståndet n (vilket kräver ett approximativt cirkulärt
strukturelement med radien n) och sedan expansion av resultatet kommer originalbilden
att återskapas överallt utom där ledaren är smalare än 2n. Här förmår expansionen endast
delvis fylla ut det tomrum som krympningen skapade. Små utliggande öar försvinner
helt. Om vi nu subtraherar pixel för pixel i originalbilden med resultatet efter expansio-
nen kommer vi att få en bild som bara innehåller de defekta areorna.

Operationen Slutning (expansion följd av krympning) kommer att ha samma effekt på
isolatorareorna som Öppning har på ledarareor. Ett kombinerat totalresultat kan därför
åstadkommas såsom visas av Fig. 6.6 överst. För att undertrycka falska alarm från obe-
tydliga kantdistorsioner bör den sista operationen utföras i n+1 steg istället för n steg i
båda fallen.

6.2 Avståndstransformer

En avståndstransform, en avståndskarta, för en binär bild åstadkommes genom att till-
dela varje pixel i objekten en etikett, (ett värde, ett tillstånd) som anger det kortaste
avståndet till objektets kontur. Detta är uppenbarligen detsamma som att varje objekt-
pixel skall erhålla avståndet till närmaste bakgrundspixel. I den färdiga avståndskartan
har då samtliga bakgrundspixel värdet 0 medan objektpixlar får värden i skalan 1, 2, ....
upp till halva diametern på det bredaste stället hos objektet.

Avståndskartering av bakgrunden görs på motsvarande sätt. Bakgrundspixlar åsättes ett
värde som motsvarar avståndet till närmsta objektpixel. Exempel på avståndskartor
visas av Fig. 6.7. Som synes är resultatet höggradigt påverkat av den metrik som
använts. I Fig. 6.8 har vi renodlat metrikens effekter genom att låta bilden bestå av en
enda objektpixel. Vid en återblick på Fig. 6.4 framgår tydligt att avståndskartor är hög-
gradigt släkt med morfologiska operationer. Krympning/expansion skulle kunna använ-
das för att generera avståndskartor genom att iterationsnumret noteras i resultatbilden.

Sant Euklidiska avståndskartor [6.3], [6.4] kan också genereras med rekursiva och
därmed effektiva operatorer. Se Fig. 6.9. Själva avståndskartan består av vektorer som
för varje pixel anger avståndet (med tecken) i x- och y-led till närmsta pixel av motsatt
fas. Det faktum att den Euklidiska avståndskartan pekar ut ursprunget till varje karterad
pixel ökar användningsmöjligheterna jämfört med tidigare avståndskartor. Med beteck-
ningarna (u,v) för vektorerna får vi följande samband.

d(eukl)(x, y) � �u2(x, y) � v2(x, y)�
1�2

(6.11)
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Fig. 6.7 Avståndskartor med användning av olika metriker.
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Fig. 6.8  Avståndskarta för bild med en enda central objektpixel. Notera att gråskale-
koden indikerar växande avstånd enligt: svart–grått–vitt–svart–grått–vitt–...

Originalpixelns position (x0,y0) för en karterad pixel i position (x,y) kan bestämmas som

x0 � x� u(x, y)

y0 � y� v(x, y)

(6.12)

Fig. 6.9 I en Euklidisk avståndskarta skapas vektorer som pekar på ursprungspixeln,
dvs mest närbelägna pixeln av motsatt fas.
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6.3 Några användningar av avståndskartor

Vi  ska nu redovisa följande tillämpningar av avståndskartor.

- Morfologiska operationer

- Kortaste-vägen algoritmer

- Beräkning av formfaktor

I många fall kan de morfologiska operationerna (krympning, expansion) utföras
effektivare via avståndskartering. Givet att vi producerat en avståndskarta d(x,y) i en
viss metrik för bakgrunden av en bild b(x,y) så erhåller vi expansionen av orginalbildens
objekt med tröskelsättning, dvs

a(x, y) � b(x, y) � [d(x, y) � r ] (6.13)

där strukturelementet a(x,y) är en skiva med radien r. Speciellt intressant är att använda
Euklidisk avståndskarta som ger perfekt rotationssymmetri och som dessutom medger
att expansionsradien r specificeras med noggrannhet av delar av pixelavstånd (subpix-
elprecision).

Fig. 6.10 Avståndskarta som hjälpmedel att finna kortaste vägen. Oktagonal metrik
används.
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Fig. 6.11 Förbindning av tre punkter.

Att finna kortaste vägen mellan två punkter i ett plan är ett vanligt optimeringsproblem.
Det blir icke-trivialt endast om planet innehåller hinder, blockeringar som måste kring-
gås. I Fig. 6.10 a) visas ett digitaliserat plan med blockeringar. Uppgiften består i all
finna kortaste vägen från 0 till x samt från 0 till �. Vi löser detta genom att generera
avståndskartan med pixel 0 som enda objekt. Se Fig. 6.10 b) där vi valt oktagonal met-
rik. I den genererade avståndskartan söker vi oss sedan bakåt från de förbestämda punk-
terna x och � i motsatt gradientriktning. I vår diskretiserade situation implementerar vi
denna huvudregel till att söka minimum i omgivning, förflytta oss till motsvarande pix-
elposition, söka minimum i den nya omgivningen etc.

Ett avancerat industriellt ”kortaste vägen”-problem är mönsterkortlayout. I dessa fall är
det ofta fler än två punkter som skall förbindas. I ett sådant fall kan man gå tillväga som i
Fig. 6.11. I första fasen sprids avstånd ringformat, lager för lager, avståndskartor från de
tre punkterna under observation av det läge då de tangerar varandra. Då detta inträffar
förbinds de två första punkterna som i Fig. 6.11 b). I andra fasen utgör den nya ledaren
och den tredje punkten spridningscentra och gradientföljning ger slutresultatet.

Obs! Euklidiska avståndstransformer av den typ som ovan presenterats fungerar inte för
binära bilder med blockeringar.
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En formfaktor  är en dimensionslös skalär storhet som skall karaktärisera formen hos ett
tvådimensionellt objekt i en binär bild. Formfaktorn skall vara rotations-, skalnings- och
translationsinvariant. De flesta formfaktorer anger i någon mening kompakthet hos
objektet eller den inversa egenskapen att vara icke-kompakt, dvs utspridd med trasig
kontur etc. Det mest kompakta 2D-objektet är cirkelskivan vars formfaktor, oavsett hur
denna nu kan tänkas bli definierad eller uppmätt, bör sättas till 1. Den vanligaste form-
faktorn är P2A, vilken definieras som

P2A �� P2

4�A
(6.14)

där P2 är omkretsen i kvadrat och A är objektets area. Formfaktorn P2A är uppenbarligen
translations- och rotationsinvariant medan skalningsinvariansen följer av att täljare och
nämnare följer längdskalan i kvadrat. Storheten 4� i nämnaren ger P2A=1 för cirkel och
P2A>1 för alla andra former.

Formfaktorn P2A har vissa nackdelar av vilken en är av mycket djupgående natur. För
att upptäcka denna tänker vi oss att vi vill beräkna formfaktorn för ett naturligt objekt,
säg ön Storbritannien. Det visar sig då att arean A med ganska hög noggrannhet kan
hämtas ur faktaböcker. Omkretsen av detta objekt, dvs längden av kustlinjen, är betyd-
ligt mera svårfångad. Vid närmare eftertanke måste denna vara starkt beroende av med
vilken upplösning vi betraktar vårt naturobjekt. Vid låg upplösning sneddar vi glatt över
små vikar och utskjutande klippor i strandlinjen. Vid hög upplösning blir mätkonturen
alltmera vindlande och följer varje sten (varje sandkorn?) i vattenbrynet. Uppenbarligen
blir den sammanlagda kustlinjen längre ju högre upplösning vi använder. Med mycket
hög upplösning går kustlinjelängden mot oändligheten! Om vi verkligen ville göra oss
mödan att mäta Englands kustlinje kan vi förvänta oss ett resultat i stil med Fig. 6.12.

Om mätobjektet varit en ren matematisk sträcka skulle mätresultatet mätt i upplösnings-
enheter följa längdskaleupplösningen på ett linjärt sätt. Mäter man en meter i cm får man
100, ökar man upplösningen med faktorn 10 och mäter i mm får man 1000. Lika klart är
att om vi mäter yta så ökar antalet uppmätta enheter kvadratiskt med längdupplös-
ningen.

Englands kustlinje är ett mätobjekt vars mätvärde med upplösningen ökar snabbare än
längd, mindre snabbt än yta. Slutsatsen kan bara bli en. Mätobjektet har inte dimensio-
nen längd som vi först antog utan snarare dimensionen

[längd]�

där � tycks ligga kring 1,2-1,3 för många geografiska objekt av typ kustlinje, floders
lopp etc. Objekt av detta slag vars dimensioner inte är hela utan brutna tal kallas frakta-
ler efter Mandelbrot [6.5].

Detta är den avgörande svagheten i formfaktorn P2A. Dess täljare har en dimension som
är större än 2 och vid hög upplösning går P2A mot oändligheten. Den är skalningsinva-
riant endast för ideala konstgjorda objekt. En annan, mindre principiell men praktiskt
viktig nackdel är att omkretsen av ett digitalt objekt, t ex det i Fig. 6.13, är svår att upp-
skatta på ett korrekt och rotationsinvariant sätt.
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Mätvärde i 
upplösningsenhet

Upplösning

Fig. 6.12 Fraktalegenskapen hos ett naturligt mätobjekt av typ Englands kustlinje.

Vi  skall nu beskriva en alternativ formfaktor [6.6] som baserar sig på avståndskarta och
som inte är beroende av upplösningen på samma förödande sätt som P2A. Se Fig. 6.13
a). Till varje ytelement dA=dxdy i position (x,y) knyter vi en sträcka d(x,y) som är kor-
taste avståndet till objektranden. Medelvärdet d taget över objektets yta beräknas med
formeln

d � 1
A
��

A

d(x, y) dA (6.15)

Ett kompakt objekt får ett större d än ett mera utsträckt objekt med samma yta. En skal-
ningsinvariant formfaktor FORM baserad på storheten d är därför

FORM � 1
9�

� A
(d)2

(6.16)

Konstanten 1/9� kommer av att d för en cirkel är r/3 (se övningsexempel). Vidare måste
d kvadreras och placeras i nämnaren för att ge en dimensionslös storhet med minimivär-
det 1 för cirkel.

För den digitala varianten av objektet till vänster i Fig. 6.13 blir avståndskartan i oktago-
nal metrik såsom visas till höger i Fig. 6.13. Avstånden i kartan är dock inte räknade till
själva randen av objektet utan till närmaste pixelcentrum i bakgrunden. Till objektran-
den är avståndet ett halvt pixelavstånd mindre. Vi beräknar därför d i Fig. 6.13 b) enligt
(6.17)

d �

	
A

�d(x, y) � 1
2
�

A
�

	
A

d(x, y)

A
� 1

2
(6.17)

där A är antalet pixlar i objektet.

I Fig. 6.13 får vi då resultatet

d � 30� 1� 31� 2� 12� 3� 4� 4
77

� 0.5� 1.37

FORM� 1
9�

� A

d
2 �

1
9�

� 77
1.372 � 1.45
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Det finns många metoder för att mäta ett objekts omkrets P. Fig. 6.13 visar en enkel och
ganska bra teknik för detta. Objektet följs runt längs kanten. Stegen tas i mitten av
pixlarnas sidokanter, vilket ger för omkretsen P,

P � 24� 2� � 20� 37.

För P2A blir resultatet

P2A � P2

4�A
� 372

4� � 77
� 1.41.
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Fig. 6.13 Formfaktorn FORM beräknas med hjälp av avståndskarta och omkretsen P
beräknas genom att följa objektet i pixlarnas sidokanter.

6.4 Tunning och andra logiska omgivnings-
operationer

Logiska omgivningsoperationer, eller rätt och slätt logiska (Booleska) operationer
betyder i bildbehandlingssammanhang följande. En omgivning av den binära inbilden,
vanligen 3x3, utgör nio Booleska variabler och en i princip godtycklig Boolesk funktion
(av 2512 möjliga) specificerar utsignalen, dvs centrumpixelns värde i utbilden. Opera-
tion appliceras på samtliga omgivningar i inbilden (lämplig konvention införes för det
fall omgivningen hamnar utanför randen) så att in- och utbild får samma format. Själva
beräkningen, evalueringen av den Booleska funktionen, kan göras med ett kombinato-
riskt nät, med tabelluppslagning i en tabell med 512 ingångar eller som en sekvens av
OCH, ELLER, NOR, EXOR m m operationer i ett datorprogram. De morfologiska ope-
rationerna (erosion, dilation) i avsnitt 6.1 ovan är logiska operationer.
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Tunning är en logisk operation som åtminstone ytligt sett är släkt med krympning
(erosion). En något mer allmän klass där tunning ingår kallas konnektivitets-beva-
rande operationer. En sådan definieras av de fyra omgivningsvillkor som visas i
Fig. 6.14 överst Fas 1 och som skall tolkas på följande sätt.

För varje 3x3-omgivning i bilden testas om någon av de fyra bitmönstren överenstäm-
mer. I så fall 0-ställes pixelpositionen i utbilden; i annat fall sätts den oförändrad till
ingångsbildens värde. Vi kan observera att endast västra randen av ett objekt kommer att
påverkas men detta endast under förutsättning att objektet är åtminstone två pixlar brett.

Krympning från väster

Krympning från norr

Krympning från öster

Krympning från söder

Fig. 6.14 Konnektivitetsbevarande krympning av d(4) förbundna objekt.

För den konnektivitetsbevarande krympningen i Fig. 6.14 gäller alltså liksom tidigare
vid vanlig krympning att endast 1-pixel med någon 0-pixel som granne är aktuell att
0-ställa. Emellertid gör kravet på bibehållen konnektivitet att vi inte kan låta ett objekt
ätas upp från flera håll samtidigt. Det gäller att i tid upptäcka att en smal del av objektet
håller på att splittras eller försvinna. Vill vi skala bort pixlar från objektet i Fig. 6.14
någorlunda symmetriskt från alla håll måste vi därför applicera operationen i fyra faser.
Varje sådan fas använder en ny variant av logiska villkor som definieras av fyra nya bit-
mönster och som erhållits genom rotation av de fyra mönstren (överst) i Fig. 6.14. På
detta sätt krymper objektet i Fig. 6.14 successivt i ett antal 4/4-takter till en enda punkt.
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Operationen definierad av de 4x4 3x3-bitmönstren kallas därför stundom krympning
till  punkt. Den är iterativ och kan implementeras med två bildregister som växelvis här-
bärgerar inbild och utbild för de olika stegen. Testet för iterationens avslutning utföres
liksom i flera tidigare algoritmer genom att undersöka om förändring har skett efter fyra
faser. För detta krävs ett tredje bildregister. En viktig observation är att existensen av ett
hål i objektet gör att den avsedda resultatpunkten förvandlas till en ring.

Varje fas i den nyss beskrivna algoritmen är parallell  i den meningen att utbildens pixel
kan produceras i vilken ordning som helst, t ex genom att applicera operationen på samt-
liga omgivningar samtidigt och erhålla alla utpixlar på en gång. Resultatet blir exakt det
samma.

Tunning kan åstadkommas genom att slopa det fjärde bitmönstret längst till höger i den
operation som definierades i Fig. 6.14. I övrigt appliceras operationen parallellt, icke-
rekursivt på samma sätt i fyra faser och resultatet visas i Fig. 6.15. Som synes kvarstår
som resultat efter tunningen pixelbreda strängar. Dessa kallas skelett och tunning (tills
ingen förändring längre sker) utför därför också skelettbildning (eller möjligen skelet-
tering). I Fig. 6.16 visas ett fall som tydligare visar den ursprungliga idén med tunning
som var att åstadkomma en linjestruktur (skelettet) som var representativ för ett
ytobjekt.

Fig. 6.15 Tunning utförd med operationen definierad som i Fig. 6.14 utan det fjärde
sista bitmönstret.

Klassiska namn på engelska för tunningsoperation är mid axis transform och prairie fire
transform. Det sista namnet syftar på att om ett objekt ”antändes” utefter hela sin kontur
samtidigt och elden sprider sig med konstant hastighet så utgör skelettet summan av de
punkter där eldfronterna släcker ut varandra.

Som synes i Fig. 6.14 och Fig. 6.15 så är alla operatorer som presenterats i detta avsnitt
d(4) konnektivitetsbevarande. I Fig. 6.17 visas motsvarande operatorer för d(8)-konnek-
tivitet. Det är tämligen ointressant att välja mellan d(4) och d(8) när man skall krympa till
punkt. Som synes går det inte i vårt löpande exempel fortare i Fig. 6.17 än det gör i
Fig. 6.14. Tunningsoperationen däremot ger naturligtvis ett kvalitativt annorlunda
resultat i Fig. 6.17 än i Fig. 6.15, nämligen ett 8-förbundet skelett istället för 4-förbun-
det.
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Fig. 6.16 Tunning = skelettbildning av siluetten av ett lönnlöv. a) original,
b) krympt till punkt, c) krymp till skelett.

0

0

0 0

0

0

0 0

Fig. 6.17 Operatorer för icke-rekursiv konnektivitetsbevarande krympning till punkt
samt tunning i d(8)-metrik.
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Vad som hittills beskrivits kan varieras på ett otal sätt. I själva verket existerar en ganska
brokig litteratur på området tunning och konnektivitetsbevarande algoritmer. Av olika
föreslagna operatorer finns till och med några som inte fungerar som avsett.

a) b)

c) d)

Fig. 6.18 Krympning och tunning av samma bild kan användas för detektering av
defekter i mönsterkort

Ett vackert exempel på en intelligent användning av de i detta avsnitt beskrivna opera-
tionerna visas av Fig. 6.18. Uppgiften är densamma som i Ejiris algoritm, Fig. 6.6, dvs
att upptäcka defekter i ledarmönster. Originalet i a utsättes dels för vanlig krympning i
ett visst antal steg (i Fig. 6.18 fem steg) med resultat som visas i b), dels för konnektivite-
tsbevarande krympning i något fler steg (i Fig. 6.18 sex steg). Efter någon sekunds efter-
tanke inses att inversen b endast kan överlappa sådana objektdelar av c-bilden där kon-
nektivitetsregeln bevarat en sträng av pixlar. Operationen pixelvis

d :� b OCH c

ger därmed ett resultat som indikerar var originalbilden uppvisar partier som i detta fall
har bredden tio pixlar eller mindre.

Fingeravtryck  är en typ av bilder som har digitaliserats i olika sammanhang för att
komma till användning bl a vid sökning efter misstänkta i brottsregister och som iden-
titetsverifiering vid vissa viktiga transaktioner och vid elektroniska lås. Det krävs i regel
en hel del förbehandling av gråskalan före tröskelsättning. Därefter vidtar emellertid
fortsatt bearbetning av binärbilden, först då tunning, vilket illustreras av Fig. 6.19.

På det tunnade mönstret kan vi applicera en operator som detekterar signifikanta detaljer
av typ åsförgreningar och åsslut. Med det tunnade mönstret förbundet 4-konnektivt kan
åsförgreningar och åsslut uppträda med de åtta bitmönster som visas i Fig. 6.19. Efter-
som riktningen för åsens slutände respektive anslutning kan vara signifikant i den fort-
satta användningen kan det vara meningsfullt att i den tredje bilden, slutresultatet i
Fig. 6.19 skilja på dessa åtta fall 1, 2, ...., 8. Den logiska omgivningsfunktionen i detta
steg har alltså nio olika utgångsvärden (0, 1, 2, ...., 8) istället för två (0, 1).
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åsslut                                                åsförgrening

Fig. 6.19 Binärbildsoperationer applicerade på fingeravtryck.

6.5 Egenskapsextraktion och segmentering.

Att filtrera gråskalebilder, tröskelsätta resultatet till en binärbild, vilken sedan ytterli-
gare manipuleras på sätt som beskrivits i detta kapitel är en kedja av operationer som bör
avslutas med egenskapsextraktion. Det är det moment då vi inte längre utför transfor-
mationen bild till bild utan från bild till mätvärden, en lista av egenskaper som i mycket
koncentrerad form beskriver bildens innehåll. Egenskapsextraktionen utgör i viss
mening slutmålet för den egentliga bildbehandlingen; därefter vidtar mera konvention-
ell databehandling som inte längre har något att göra med tvådimensionell signalbe-
handling, t ex statistisk klassificering.

All extraktion, uppsamling av mätvärden ur en bild är svar på någon av frågorna

- hur många?

- hur mycket?

- var någonstans?

Den etikettering som gjordes i Fig. 6.19 var enkel nog eftersom den kunde utföras base-
rad enbart på en mycket lokal omgivning. Vi skall nu redovisa två algoritmer för en
annan typ av etikettering som erfordras om vi vill särskilja godtyckligt många icke
punktformiga binärbildsobjekt från varandra. En vanlig term för dessa är segmenter-
ing, på engelska segmentation eller connected component algorithm. Vi betecknar de
två algoritmerna på följande sätt:

- RT (Run-Track) algorithm

- RB (Raster-scan Border-follow) algorithm

Run-track-algoritmen  förstås bäst med hjälp av ett exempel. Se Fig. 6.20. Algoritmen
arbetar sekventiellt propagerande uppifrån och ned och figuren beskriver i sex tidsmo-
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ment vad som händer då algoritmen behandlar tre rader i bilden. Operatorn är inte en ren
logisk operation utan implementerar följande regel.

Högerskan: Vid påträffandet av 1-ställd pixel i operatorcentrum, överför etikett
ovanifrån eller i andra hand från vänster. Om centrumpixeln är 0 eller redan har
etikett, lämna detta värde oförändrat.

Vänsterskan: Vid påträffandet av 1-ställd pixel i operatorcentrum, överför eti-
kett från höger. Om ingen sådan finnes, placera ny etikett. Om centrumpixeln är
0 eller redan har etikett, lämna detta värde oförändrat. Om etikett existerar och
pixeln till höger har annan etikett, notera detta i relationstabell.

Som framgår av exemplet i Fig. 6.20 finns ingen möjlighet att undvika dubbla etiketter i
vissa icke-konvexa objekt. Emellertid är det efter avslutat bildgenomlopp också noterat
att i detta fall A gränsar till B som också gränsar till C. A, B, C skall därmed i efterföl-
jande behandling betraktas som identiska etiketter. Alternativt kan man i ett andra bild-
skan med ”facit i hand” översätta alla B- och C-pixlar till A.

Resultat efter skanning
med mönster

D D

Fig. 6.20 Segmentering/etikettering av bildobjekt med Run-track algoritmen.
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RB-algoritmen (Raster-scan Border-follow) [6.9] illustreras av Fig. 6.21. Som fram-
går av namnet består den av två faser. Algoritmens grundfunktion är rasterskanning av
bilden, vilket vi förutsätter sker i riktning vänster-höger uppifrån och ned.

För att förstå funktionen är det lämpligt att tänka sig att rasterskanningen befinner sig i
endera av två tillstånd. Tillståndet 0 gäller när skanningspunkten befinner sig över bil-
dens bakgrund (eller hål), tillståndet 1 när punkten befinner sig i objekten. När skan-
ningen passerar från 0-pixel till 1-pixel (vilket är just vad som skett i Fig. 6.21 a)) eller
från 1-pixel till 0-pixel så aktiveras utgången k, dvs rasterskanningen avbrytes och en
konturföljning runt det nya objektet (1:a påträffad) eller hålet (0:a påträffad) påbörjas.

Vi avstår från att här beskriva konturföljningen i detalj. I princip tillgår den så att man
förflyttar sig medsols utefter det nyss påträffade konturelementet med 0-pixel till väns-
ter, 1-pixel till höger, under observation av de två nya pixlar man därmed stöter på. Har
dessa fortfarande värdet 0 respektive 1 ligger man fortfarande på konturen och fortsätter
därför rakt fram, har de värdet 0 respektive 0 backar man och svänger höger, har de vär-
det 1 respektive 1 backar man och svänger vänster. Konturföljningen avslutas då vi
påträffar startpunkten.

Under konturföljningens gång märkes, etiketteras konturen utefter de vertikala konture-
lementen; innanför konturen sker detta med objektets (hålets) etikett, utanför med den
etikett som gäller för den region som omsluter konturen. Båda dessa etiketter finns till -
gängliga och uppdateras under rasterskanningen så som indikeras i Fig. 6.21.

Fig. 6.21 RB-algoritmen:Segmentering av binärbild med rasterskanning/kontur-
följning.

När konturföljningen runt ett objekt avslutats återupptages rasterskanningen. Om denna
nu påträffar märkta objekt växlar den tillstånd men startar ingen konturföljning. Obser-
vera att hålet i objekt 3 får etiketten 4 och konturföljes på samma sätt som objektet 5. Till
sist ser resultatet ut som i Fig. 6.21 b). Det slutliga resultatet fås genom att expandera alla



Kapitel 6. Operationer på binära bilder 107

etiketterna åt höger så att alla pixlar i bilden blir märkta. Notera också den topologiska
grafen som byggs upp under algoritmens gång. Den visar hur objekten och hålen hänger
samman. Som synes i Fig. 6.21 så ligger t ex hål 4 i objekt 3 som i sin tur ligger i bak-
grunden 2.
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