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En aquest capítol ens proposem segmentar de manera automàtica, mitjançant tècniques
de visió artificial, defectes locals en materials texturats quasiperiòdics. Entenem com a
defectes locals aquells que ocupen una petita regió (entre un 5 i un 10%) de la imatge.
La detecció de defectes globals, o sigui aquells que ocupen una gran part de la imatge
que és captada per la camera, s’ha fet en els capítols anteriors mitjançant l’anàlisi de
l’espectre de potències i la correlació angular.
La utilització d’eines basades en la TF, tal com hem vist en els capítols precedents,
s’han mostrat molt potents quan s’apliquen a materials que exhibeixen un alt grau de
periodicitat. Quan els defectes causen una distorsió global en l’estructura del material
(e.g. encongiment, clarianes, atapeïts, etc.) l’anàlisi de Fourier és una eina molt bona per
la detecció i caracterització del defecte. Tanmateix, quan el defecte és local, l’anàlisi de
Fourier (en intensitat) no proporciona informació sobre la localització del defecte, ja que
quan es treballa amb una representació freqüencial, que es la que dona la TF, el principi
de la incertesa diu que tota la informació es troba en el domini freqüencial però, per
contra, hi ha una incertesa absoluta en el domini espacial. Es evident que si es vol
determinar la posició d’un petit defecte, per poder-lo segmentar posteriorment, aquest
tipus de representació freqüencial no va gens bé.
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En el cas de l’anàlisi de defectes en estructures quasiperiòdiques, degut al caràcter
intrínsec de l’estructura, es bo conservar una certa informació en el domini freqüencial.
Es a dir, tot i que s’analitzi una àrea local de la imatge cal tenir en compte la informació
en freqüències. Les transformades tipus wavelet permeten treballar simultàniament en
els dominis espacial i freqüencial, amb una certa incertesa en ambdós dominis. En
particular les wavelets de Gabor simulen el sistema visual dels mamífers [Marcelja1980],[Daugman-1980] i és per això que són una bona eina d’anàlisi pel problema que
tenim plantejat.
En aquest capítol, l’apartat 5.2 mostra els fonaments de la transformada wavelet 2-D.
L’apartat 5.2.1 introdueix aquesta transformada amb les seves propietats més importants
així com les wavelets més utilitzades en el cas del processat d’imatges. L’apartat 5.2.2
estudia, en concret, la wavelet de Gabor, tant en el domini espacial com en el
freqüencial, introduint l’esquema d’octaves. En l’apartat 5.2.3 es discretitza la funció de
Gabor. L’anàlisi multiresolució, eina fonamental del nostre anàlisi, es presenta en
l’apartat 5.2.4.
La generació del filtres de Gabor i l’esquema d’aplicació o mostreig es fa en l’apartat
5.3. En aquest apartat també s’especifica l’entorn d’implementació d’aquests filtres.
En l’apartat 5.4 es construeix l’algorisme de segmentació de defectes a partir de la
resposta de la imatge als diferents filtres de Gabor.

)RQDPHQWV
7UDQVIRUPDGDZDYHOHWG¶XQDIXQFLy'
La transformada wavelet (TW) al igual que les transformades de Fourier, Laplace,
Radon i Hadamard, és una transformada lineal i quadràtic-integrable. Una característica
destacable d’aquesta transformada és que la funció, en el nostre cas la wavelet, que
caracteritza la transformada no és fixa. Hi ha una gran quantitat de funcions que satisfan
la TW. La seva característica singular és que totes procedeixen d’una mateixa funció
mare i que són generades mitjançant canvis d’escala i desplaçaments. En general, una
wavelet 2-D és una funció de la forma:
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D \ E[ E\

 [ − E[ \ − E \
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(5.1)

amb D D E E ∈ ℜ (D D ≠ 0) ion el terme K [\ generalment s’escriu com:
[

\

[

\

[

\

K ( [, \ ) = Z( [, \ ) W ( [, \ ) ,

(5.2)

essent Z [\ una funció finestra (sovint gaussiana) i W [\ el terme de modulació. La
funció KD D E E ( [, \ ) representa una versió escalada (segons els coeficients D i D ) i
[

\

[

[

\

\

desplaçada (segons els coeficients E i E ) de la funció mare K [\ .
[

\

Sigui I [\ ∈/  5 una funció que representa una imatge d’energia finita. Es defineix
la transformada wavelet continua de la funció I [\ com el producte intern en / de la
forma:






[: I ] (D [ , D \ , E[ , E \ ) = 〈 KD D E E
[

Si definim KD

[

D\

\

[

\

 [ − E[ \ − E \
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 D[
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 G[ G\ . (5.3)



( [, \ ) com la versió escalada de la funció mare, és a dir,

KD

[ D\

( [, \ ) =

 [ \ 
K ,  ,
D [ D \  D [ D \ 
1

(5.4)

l’equació (5.3) és pot escriure com:

[: I ] (D [ , D \ , E[ , E \ ) = ∫∫ I ( [, \) KD D ([ − E[ , \ − E \ ) G[ G\ = I (E[ , E \ ) ⊗ KD D (E[ , E \ ), (5.5)
*

[

5

\

[

\

2

el qual mostra que la transformada wavelet es pot expressar com una correlació entre la
imatge I [\ i una versió escalada KD D ( [, \ ) de la wavelet mare K [\ .
[

\

Sigui ) (X ,Y) = 7) ( I ( [, \ ) ) , + (X,Y) = 7) (K( [, \ ) ) i + D
l’equació (2.12), l’equació (5.5) es pot escriure com:

[

D\

(

(X ,Y) = 7) KD

[

D\

)

( [, \ ) . Segons
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[: I ] (D [ , D \ , E[ , E \ ) = 7)

{ [) (X, Y)

= 7)

−1

−1

[

7) [ I ( [, \ )] 7) K *
D


D [ D \ + (−D [ X, − D \ Y
*

[

D\

] } (E , E

]

( − [, − \ )  =

(5.6)

[

\)

,

D\

(X, Y ) .

on s’ha tingut en compte que:

(

)

D [ D \ + D [ X, D \ Y = + D

[

(5.7)

D’aquesta manera, l’equació 5.6 queda

[: I ] (D [ , D \ , E[ , E \ )
= D[ D\

=

∫∫

(

[

)

]

(5.8)

) (X , Y) + * − D [ X , − D \ Y exp L 2π E [ X + E \ Y GX GY .

52

Aquesta equació permet expressar la TW en funció de les TFs de les funcions I [\ i
KD D ( [, \ ) .
[

\

També interessa buscar la transformada wavelet inversa (TWI). La TWI existeix sempre
que es compleixi la condició [Caulfield-1992]:
+∞ +∞

∫∫

+ (X , Y )
XY

−∞ −∞

2

GX GY < ∞ ,

(5.9)

on & és coneix com a constant de normalització. Així doncs, es defineix la TWI com
[Burns-1992]:
∞

1
I ( [, \ ) =
&

∞ ∞ ∞

∫ ∫ ∫ ∫ [: ](D
I

−∞ −∞ 0
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,
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D
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[

(

\

[

[

\

)

\

(5.10)

el que significa que la imatge, I [\ , es pot reconstruir a partir d’una combinació lineal
de wavelets escalades i desplaçades.
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En general la dilatació o escalat de la wavelet acostuma a ser isotròpica, es a dir:
D[ = D \ = D .

(5.11)

Quan la wavelet isotròpica és rotada la wavelet que defineix la transformada serà:

KD θ E

[ E\

( [’, \’) =

1  [’− E[ \ ’−E \
K
,
D
D  D


,



(5.12)

amb θ∈ℜ, D ≠ 0 i
[ ’ = [ cosθ + \ sinθ ,

(5.13)

\ ’ = − [ sinθ + \ cosθ .

Amb aquesta notació, la TW definida per l’equació (5.3) s’escriurà com:

[: I ] (D,θ , E[ , E \ ) =

1
D

∫∫
52

 [ ’− E [ \ ’− E \
,
I ( [, \ ) K * 
D
 D


 G[ G\ .



(5.14)

La transformada wavelet definida per l’equació (5.14) descompon la imatge I [\ en un
conjunt de funcions base formades per translació (E i E ), escalat (D) i rotació (θ ) de la
wavelet mare K([, \). En aquest cas la transformada wavelet permet representar una
imatge 2-D en un hiperespai 4-D en el qual hi ha dos eixos espacials, [ i \, un eix
escalar D i un eix angular θ. Si es fixen les coordinades E i E , o el que és el mateix, es
considera un punt de la imatge, la representació 4-D es redueix a una representació 2-D
(representació escalar-angular). El parell (D , θ), com es veurà més endavant,
s’interpreta com una freqüència expressada en coordenades polars. La representació 2-D
anterior del tipus escalar-angular és considera com un espectre local referit a un
determinat punt de la imatge.
[

\



[

\



Hi ha un ampli ventall de funcions que poden ser escollides com a wavelet mare. La
funció escollida només ha de complir la condició, gens restrictiva, d’energia finita
[Mallat-1989a]. Això comporta que la seva transformada de Fourier sigui passabanda
pura amb resposta nul·la a la continua (valor en el centre igual a zero). Aquesta condició
força a la funció K [\ a oscil·lar per sobre i per sota del pla ]  com si fos un paquet
d’ones, justificant d’aquesta manera l’origen de la paraula wavelet.
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Wavelet

TF

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

)LJXUD Algunes de les wavelets més utilitzades en el processat d’imatges. A la columna de
l’esquerra es mostra la funció wavelet i a la de la dreta la seva TF. (a) Barret mexicà, (b) TF del
barret mexicà; (c) Diferència de gaussianes, (d) TF de la diferència de gaussianes; (e) Wavelet
de Morlet (part real, cosinus), (f) TF de la wavelet de Morlet; (g) Wavelet de Gabor (part real,
cosinus), (h) TF de la wavelet de Gabor.

145

5. Detecció de defectes locals. Part I: Mètode i algorisme

El fet que la funció sigui passabanda permet que les wavelets es trobin localitzades
conjuntament en els dominis espacial i en el de Fourier.
En el cas d’anàlisi d’imatges les wavelets més utilitzades són [Antoine-1993]: El barret
Mexicà, la DOG (diferència de gaussianes) i la wavelet de Morlet de la qual deriva, com
a cas particular, la wavelet o funció de Gabor [Gabor-1946]. A tall d’exemple la
figura 5.1 mostra aquestes wavelets així com les seves Transformades de Fourier. Per la
importància que tenen en aquest treball descriurem amb més detall la wavelet de Morlet
i, sobre tot, la de Gabor.
La wavelet 2-D de Morlet es defineix, de forma analítica, com [Antoine-1993]:
 N  %N 
 [$[ 
K [ = exp( MN  [ ) exp −
 − exp −
2 
2




 [$[ 
 exp −
,
2 



(5.15)

on [ és el vector de coordenades[= ([, \), $ és una matriu definida positiva, % = $i
N = π (X Y ) és el vector de la freqüència de modulació.






El primer terme de l’equació (5.15) es coneix com a funció de Gabor i està format per
una funció oscil·lant (ona) modulada per una envolvent gaussiana. El segon terme de
l’equació (5.15), que garanteix que el valor mig de K([) sigui nul, es coneix com a terme
de correcció.

/HVIXQFLRQVGH*DERU
Les funcions de Gabor, proposades inicialment per Denis Gabor en 1946 per tractar
senyals acústics, van ser introduïdes en el camp de la visió per Marcelja [Marcelja1980] i Daugman [Daugman-1985] per modelar els camps receptius 2-D de les cèl·lules
simples en el còrtex estriat dels mamífers.
Les funcions de Gabor estan formades per una funció oscil·lant (ona) modulada per una
gaussiana. És defineix com:
 [$[ 
K [ = exp ( MN [ ) exp  −
 .

2 

(5.16)

Segons l’equació (5.14) la wavelet de Gabor és un cas particular de la wavelet de
Morlet. Per valors de N suficientment grans, típicament N ≥ 5,5 [Antoine-1993],
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el segon terme (terme de correcció) de la funció definida per l’equació (5.15) és
menyspreable.
Si en l’equació (5.16) fem $ diagonal de la forma:

$

 1


  σ [2
1
ln 

 2π σ [ σ \   0




0 
,
1 

σ \2 

(5.17)

l’equació (5.16) es pot expressar com:
K( [, \ ) = J ( [, \ ) exp[ M 2π (X 0 [ + Y 0 \ )] ,

(5.18)

on J([, \) és una gaussiana de forma:
 
1
 1  [
exp− 
J ( [, \ ) =
2π σ [σ \
 2  σ [

2 
2
  \   

 + 
.
 σ \  
 
  

(5.19)

La transformada de Fourier de la funció de Gabor definida per les equacions (5.18) i
(5.19) ve donada per:

{

}

+ (X ,Y ) = exp − 2π 2 [(X −X 0 ) 2 σ [2 + (Y −Y 0 ) 2 σ 2\ ] .

(5.20)

L’equació (5.20) mostra que la forma de +(X, Y) és la d’una gaussiana centrada en el
punt (X , ν ). També s’observa que la funció de Gabor és passabanda, encara que no
1
1
pura, amb amplada de banda determinada per σ X =
i σY =
respectivament.
σ[
σ\




El fet que la wavelet de Gabor compleixi que K [ \  K −[−\ , fa que la correlació
expressada per l’equació (5.5) esdevingui una convolució de la forma:

[: I ] (D, θ , E[ , E \ ) = D1 ∫∫ I ( [, \ ) K E[ D− [’, E \ D− \’ G[ G\ =
52





.

(5.21)

= I (E [ , E \ ) ⊗ KD θ (E [ , E \ ) ,
on ja s’ha tingut en compte un escalat isotròpic (D) i una orientació (θ) de la wavelet.
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Així doncs, la transformada wavelet d’una funció I [\ amb una wavelet de Gabor, es
pot interpretar com un filtrat per convolució de la funció I [\ pel corresponent filtre de
Gabor.
En les equacions (5.18), (5.19) i (5.20) s’observa que la funció de Gabor es troba
localitzada tant en el domini espacial com en el de freqüències (figures 5.1(g) i 5.1(h)).
Una propietat molt important de les funcions de Gabor és que mantenen la mínima
incertesa en els dominis espacial i freqüencial [Daugman-1985] així com el nivell més
baix d’entropia conjunta [Leipnik-1960].
Simplificant l’equació (5.18), sense perdre generalitat, de manera que la modulació es
doni en la direcció coincident amb l’eix [ (Y = 0),tenim que:


K( [, \ ) = J ( [, \ ) exp[ M 2π I 0 [] ,

(5.22)

on, en aquest cas hem fet I ≡X .


.


Altra manera d’escriure K [\ és en funció de les seves parts real i imaginària
K( [, \ ) = K 0 ( [ , \ ) + M K 1 ( [, \ ) ,

(5.23)

on K (U ) són els components parell i imparell de la funció de Gabor, de manera
que:
U

K 0 ( [, \ ) = J ( [, \ ) cos[2π I 0 [ ] ,

(5.24)

K 1 ( [, \ ) = J ( [, \ ) sin[2π I 0 [ ].

Si adaptem la nostra terminologia a la que s’utilitza en psicofísica i psicologia visual
[Pollen-1983], es defineix un camp receptiu com la part real o imaginària d’una funció
de Gabor 2-D, es a dir, el camp receptiu ve caracteritzat per K UD θ E

[

E\

que correspon a les

coordenades cartesianes espacials (E E ), les coordenades polars freqüencials (D  θ) i a
la paritat U  (parell, imparell).
[



\
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Els camps receptius que tenen la mateixa freqüència i orientació formen un canal visual,
que constitueix un parell de gaussianes (simètriques o antisimètriques segons la seva
paritat) en el domini de Fourier.
Segons Pollen i Ronner [Pollen-1983], Jones i Palmer [Jones-1987] i Lawton [Lawton1989] s’han trobat en certes àrees del còrtex visual parelles de neurones que es poden
modelar segons les equacions anteriors, és a dir, situades en la mateixa posició de la
retina, sintonitzades amb la mateixa freqüència i orientació i en quadratura. Aquest fet
apunta a que els components parell i imparell d’una funció de Gabor podrien ser un bon
model pels camps receptius d’aquestes cèl·lules corticals.
Si considerem K [\  (equació (5.23)) com una wavelet mare, el conjunt de wavelets
que es poden generar a partir d’ella venen donades per:

 [’ − E [ \ ’ − E \ 
=
K
,

D
D


[’− E[ 
1  [’− E [ \ ’ − E \ 
1

 exp  M 2π I 0
J 
=
,

D  D
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D  D 2π σ [ σ \


KDθ E

[ E\
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 1  ( [ cosθ + \sinθ ) - E [   (− [sinθ + \ cosθ ) − E \   
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exp− 
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 ( [cosθ + \sinθ ) − E [ 
exp  M 2π I 0 
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D




(5.25)

Cal destacar en l’equació anterior que l’escalat D influeix en l’amplada de la gaussiana,
I
en els factors σ D i σ D, i en el valor de la freqüència 0 .
D
[



\



La figura 5.2 mostra de forma esquemàtica dos filtres parells de la mateixa freqüència
(I ) i diferent orientació (θ ), així com les seves respectives transformades de Fourier.
És de destacar la forma allargada, com un doble pètal de margarida, de la transformada
de Fourier.






5. Detecció de defectes locals. Part I: Mètode i algorisme

Domini espacial

149

Domini de Fourier

Figura 5.2. Mostra esquemàtica de dos filtres de Gabor parells amb la mateixa freqüència i
diferent orientació. (a) Sense rotar. (b) Amb una rotació θ.

En la figura 5.3 es representa el filtre de Gabor caracteritzat a partir de la seva amplada a
mitja alçada del pic en la direcció X, %, i l’amplada angular %θ. A partir de l’equació
(5.20) l’amplada del filtre a mitja alçada val:

% = X 2 − X1 =

on α és una constant de valor α =

ln 2
2π 2

2α
.
σ[

(5.26)

i X1 i X estan definits en la figura 5.3.

En una representació a escala logaritmic-polar [Portilla-1996], [Clark-1989], les
amplades de banda radial (% ) i angular (Ω) són constants,
U
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% U = log 2 X 2 − log 2 X1 = log 2

I σ +α
X2
= 0 [
= 1 RFWDYD ,
X1
I0 σ [ − α

 α 
Ω = 2 tan −1 
.
 I0σ [ 

Domini espacial

(5.27)

(5.28)

Domini de Fourier

Figura 5.3. Amplades de banda de la TF del filtre de Gabor parell: amplada (%) a meitat de
l’alçada màxima en la direcció de X i amplada angular (Ω ).


A part de les utilitats i els avantatges que hem mencionat anteriorment, les wavelets de
Gabor presenten alguns inconvenients com ara la no ortogonalitat, la redundància i la no
completitut.
La no ortogonalitat de les funcions de Gabor fa difícil i costós el càlcul dels coeficients
que permetran l’exacta reconstrucció del senyal. S’han buscat solucions alternatives a
aquest problema [Bastiaans-1981], però aquestes s’han mostrat computacionalment
cares.
Les sortides dels canals parells e imparells de la funció de Gabor es troben relacionades
a través de la transformada de Hilbert [Oppenheim-1975], això fa que en aplicar un
filtre de Gabor hi hagi redundància. Aquesta redundància també s’aprecia en passar
d’una representació bidimensional ([\) a una altre de quatridimensional ([\D θ). En
el cas de la codificació i la compressió d’una imatge, la redundància és molt dolenta ja
que va exactament en contra del fi que es persegueix. En canvi, en la descomposició o
en la síntesi d’una imatge, el fet de que hi hagi redundància, així com la falta
d’ortogonalitat es un avantatge ja que dona robustes al sistema.
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Una altra característica de les wavelets de Gabor és la no completitut. Degut a que no es
cobreix totalment l’espai de Fourier, fa que la transformada inversa no reconstrueixi
exactament la imatge original.
El sistema de Gabor que es considerarà aquí vol simular els primers estadis de la visió i
en aquest cas, així com en el del sistemes sensors en general, la pèrdua d’ortogonalitat i
la redundància fan que el sistema sigui més robust, encara que això sigui costós a l’hora
d’implementar-ho computacionalment. Per altra banda, el fet de la no completitut no es
considera tant greu i és intrínsec del sistema visual produint errors en la reconstrucció de
la imatge (il·lusions òptiques).

'LVFUHWLW]DFLyGHODZDYHOHWGH*DERU
En el processat digital de la imatge interessa realitzar la transformada wavelet de manera
discreta. Aquesta transformada ve donada per la discretització de l’equació (5.21),
expressant-se de la forma:
: (D, θ , Q1 ,Q 2 ) =
I

1
D

∑∑ I ([, \) K  Q D− [’, Q D− \’
1

[

2

(5.29)

\

amb [¶ i \¶ definides en (5.13).
De la mateixa manera, el filtre de Gabor en forma discreta s’escriu com:
 1   ( [cosθ + \sinθ ) − Q  2
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 +
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2

(5.30)

Per discretitzar l’escalat de la funció de Gabor es prendrà D D de manera que D és
una constant, D !, amb S « Si bé és cert que S pot prendre valors enters
hem agafat el conveni d’escalar la funció de Gabor de més petita a més gran, el que fa
que S prengui valors naturals. Una manera típica de discretitzar l’escalat es prenent
D = 2 (xarxa diàtica). En quan al valor màxim de S el seu interval de variació depèn del
nombre de wavelets que es vulguin agafar en l’esquema de treball.
S
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Respecte la discretització de θ, es farà de manera que θ≡θ  Tθ , amb θ> 0 i T 
« No hi ha una manera típica de discretitzar l’angle i els valors que pren T depenen
del tipus de recobriment que es faci de l’espai de Fourier. Més endavant, en fixar un
model particular, es fixarà també el rang de variació de la variable T.
T



Tenint en compte això, la wavelet de Gabor discreta pren la forma:
2
  − S
−S
D 0− S
 1  D 0 ( [cosθ T + \sinθ T ) − D 0 Q1 
exp−
K S T Q1 Q2 ( [, \ ) =
+



2π σ [σ \
2
σ
[
 


2

 D 0− S (− [sinθ T + \ cosθ T ) − D 0− S Q 2   
  .
(5.31)
+
  

σ
\
 



[

)]

(

. exp M 2π I 0 D 0− S ( [cos θ T + \ VLQθ T ) − D 0− S Q1 .
Segons s’observa en l’equació (5.31), escalar la funció en un factor D significa també
mostrejar-la espacialment en el mateix factor. Per altra banda si ens fixem en el terme
exponencial complex s’observa que l’escalat afecta a la freqüència de la wavelet de
manera que aquesta ve donada per
S



I S = I0 − S ,

(5.32)

expressió típica d’un esquema d’octaves.
L’equació (5.31) permet generar, de manera fàcil i ràpida, les wavelets de Gabor amb
diferents escales i orientacions.
La transformada de Gabor discreta, que segons l’equació (5.29) és una convolució
discreta, pot ser portada a terme amb facilitat en un ordinador tant en el domini espacial
(convolucionant amb la funció de Gabor K ) com en el domini de Fourier (filtrant amb
+  7) K ), aplicant, en aquest últim cas, el teorema de la convolució.
ST

ST

ST
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$QjOLVLPXOWLUHVROXFLy
L’anàlisi multiresolució, típic en la utilització del filtrat amb wavelets, consisteix en
mostrejar de manera no uniforme els dominis espacial i freqüencial. D’aquesta manera
la resolució en aquests dominis varia amb l’escalat (freqüència) de la wavelet.
És evident que per realitzar un filtrat amb alta resolució caldrà agafar un filtre de
freqüència I elevada, o el que és el mateix, un filtre amb el factor d’escala petit. Això
S

significa que aquest filtre tindrà petita amplada (σ [ D0S , σ \ D 0S ) en el domini espacial o,
al contrari, gran amplada en el domini de Fourier. En canvi, en un filtre de baixa
resolució o de petita freqüència I , degut a que el factor d’escala serà gran, la funció
necessitarà una amplada més gran en el domini espacial o, al contrari, més petita en el
domini de Fourier.
S

Tenint en compte això, el mostreig escollit es farà de manera que l’amplada de la
transformada de Fourier, en el nostre cas la gaussiana de l’equació (5.20), sigui
proporcional a la freqüència del filtre, és a dir, de manera que es compleixi la condició
[Rioul-1991]:

σX
X

σY
1
1
=
=
= N,
Y
σ[ X
σ\Y

=

(5.33)

on N és una constant de proporcionalitat amb un valor que dependrà del model proposat.
En aquest cas direm que el banc de filtres utilitzat està compost per un conjunt de filtres
passa-banda amb amplada de banda relativa constant.
Hi ha diferents sistemes que responen en freqüències segons indica l’equació (5.33). En
el camp de l’acústica fisiològica s’ha descobert que l’oïda interna modela la seva
resposta en freqüències d’aquesta manera. En el sistema visual humà, Wilson et al.
[Wilson-1979], demostraren que els canals de freqüència dels camps receptius es troben
distribuïts en octaves (I   I amb una amplada de banda proporcional al pic de
freqüència.
Q

Q



Una distribució en freqüències com la de l’equació (5.33) permet una fàcil i eficient
implementació piramidal.
La figura 5.4 mostra, per una representació 1-D, dues maneres diferents de recobrir
l’espai de Fourier així com algunes les funcions base associades a cada tipus de
recobriment. En el recobriment amb l’esquema d’octaves (Figures 5.4(b) i (d)) es
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Domini de Fourier

destaca l’efecte de l’escalat en les funcions wavelets, on les funcions d’elevada
freqüència presenten una extensió espacial curta mentre que les funcions de baixa
freqüència la tenen més llarga.

Domini de Fourier

I IPD[



I

I

I

I

I

I

Domini espacial

Domini espacial

(b)

(a)

(c)

(d)
)LJXUD  Funcions base i resolució espai-freqüencial 1-D. (a) Recobriment del pla espaifreqüencial de manera uniforme; (b) recobriment pel cas d’una transformada wavelet amb
esquema d’octaves; (c) Algunes funcions base pel recobriment del cas (a); (d) Algunes funcions
base pel recobriment del cas (b).
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La figura 5.5 mostra un tall vertical de l’espai de Fourier per una transformada wavelet
de la figura 5.4, tant pel cas de recobriment uniforme (figura 5.5(a)) com per un
recobriment segons l’esquema d’octaves (figura 5.5(b)). En el cas de la figura 5.5(b)
l’amplada de banda és proporcional a la freqüència.

)LJXUD Partició del domini de Fourier. (a) Recobriment uniforme; (b) Esquema en octaves
amb amplada de banda proporcional a la freqüència.

(VTXHPDGHOVILOWUHVGH*DERU
Per la generació dels filtres de Gabor es considerarà l’esquema proposat per Navarro i
Tabernero [Navarro-1991] que consisteix en un esquema quasi-complert de Gabor per la
representació de les imatges inspirat en el sistema visual humà.
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Les característiques principals d’aquest esquema són:
6LPHWULDHVIqULFDHQO¶HQYROYHQWJDXVVLDQD σ  σ   σ . Hi ha dades experimentals
[De Valois-1982] que mostren que els canals del sistema visual es troben allongats en
direcció radial (“filtres d’ametlla”), el que fa que σ  ≠ σ . No obstant la majoria de
models [Watson-1983], [Turner-1986] agafen σ  σ per simplicitat. Amb aquest
criteri, l’envolvent gaussiana de l’equació (5.19) queda de la forma:
[



\

[

[

J [\ =


2







\

\

 1  [ +\
exp − 

 2 


 .



(5.34)

4XDWUHHVFDOHVRIUHTqQFLHV. Una propietat ben contrastada del sistema visual humà es
la seva elevada capacitat en la localització d’objectes, mentre que en el cas de l’anàlisi
de freqüències aquesta capacitat és pobre. Això indica que un model que tracti d’imitar
el sistema visual humà haurà d’agafar pocs canals de freqüència. Estudis experimentals
[Wilson-1979] i [Pollen-1983] suggereixen  ó  canals pel sistema visual. En el nostre
cas hem agafat, d’acord amb la majoria d’aplicacions dels diferents esquemes existents
[Turner-1986], 4 canals de freqüència, S L.
Per determinar els valors de les freqüències es té en compte que en una imatge discreta
 FLFOHV
la freqüència enregistrada més alta possible és la de Nyquist, I 1 =
  Amb la
 SL[HO
voluntat de mantenir la similitud entre els filtres de freqüència més alta i els de
freqüència més baixa s’ha adoptat com a freqüència màxima de mostreig el valor
 FLFOHV
. Així doncs, els 4 canals de freqüències seran:
I0 =
 SL[HO
I =





; I = ; I  =
; I =
.





(5.35)

L’expressió anterior es pot compactar escrivint:

I S =    − S  S = 


(5.36)
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La freqüència més alta de I  =

 FLFOHV
equival a considerar 4 píxels per cicle. Això
 SL[HO

condicionarà la sensibilitat del sistema respecte de la mida dels detalls o elements de la
imatge original a analitzar. Tal i com es veurà més endavant, si es pren com a I una
freqüència més baixa la mida del mínim defecte detectable augmentarà.


$PSODGD GH EDQGD GH  RFWDYD. L’aplicació de l’anàlisi multiresolució (equació
(5.33)) i la condició de simetria esfèrica ens porta a que l’amplitud de la gaussiana és de
la forma:

σ S=

1
,
N IS

(5.37)

El valor de N determinarà el grau de solapament de les envolvents gaussianes entre dos
canals de freqüència adjacents en l’espai de Fourier, així com el seu grau de recobriment
d’aquest espai. Si es vol que el solapament de canals contigus es faci a mitja alçada, el
valor de la constant és N =
Fourier de manera que

∑


=  . La condició anterior recobreix l’espai de
 OQ 
+ ≈1 [Navarro-1996].
L

4XDWUHRULHQWDFLRQV. El nombre d’orientacions que pot tenir un filtre queda determinat
per l’amplada de la banda radial. A partir de l’equació (5.28), substituint α  i
N  s’obté:
%θ = 2 WDQ −1

α
σ S IS

= 2 WDQ −1 N α = 0,64 UDG ≈ 37 R .

(5.38)

del que resulta que el nombre de canals òptim per recobrir l’espai de Fourier serà
π
=
=  canals. En l’esquema de Navarro i Tabernero s’han agafat 4 canals
%θ 
d’orientació per cada freqüència, aquestes direccions són les 4 direccions principals
(horitzontal, vertical i les dues diagonals) les quals proporcionen un recobriment
acceptable del pla de Fourier [Watson-1987], [Turner-1986].
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Així doncs, les quatre orientacions per cada un dels diferents filtres de Gabor,
expressades en radiants són:



= 



=







=







=


;


(5.39)

L’expressió anterior es pot compactar com:
T

= T



 T =  

(5.40)

La figura 5.6 mostra un esquema de la distribució dels filtres de Gabor en l’espai de
1
Fourier segons l’esquema escollit, amb els 4 canals de freqüència ( I S =   2 − S ,
4
π
S «) i les 4 orientacions (θ T = T , T «). Segons s’observa en la figura 5.6
4
aquest esquema no recobreix el centre de l’espai de Fourier (GF term) cosa que pel
nostre anàlisi no serà rellevant. En el cas de reconstrucció de la imatge, que necessita
l’aportació del terme de continua, caldria recobrir aquest buit mitjançant un filtre passabaix [Navarro-1991].

Segons l’esquema descrit, la wavelet discreta de Gabor de l’equació (5.31) es pot
particularitzar. La forma del filtre de Gabor centrat en el punt Q   i Q   és:


K S T   [ \ ) =

[

. exp M 2 I  

 − S N 2 I S2
2

−S

(

 1
exp − N I S  − S
 2

) [[
2

([ cosθ T + \ sin θ T )] .

2



]

(5.41)

I [ ] ,

(5.42)


+ \2  .


Pel cas particular de S  i T , la forma general del filtre és:
K   

N 2 I 02
 1
[ \ =
exp − (N I 0
2
 2

)2 [[ 2 + \ 2 ] exp [ M
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on les versions parell i imparell són:

[

]

(5.43)

[

]

(5.44)

K  

N 2 I 02
 1

2
exp − (N I 0 ) [ 2 + \ 2  cos [ M 2 I [ ] ,
[ \ =
2
 2


K  

N 2 I 02
 1

2
exp − (N I 0 ) [ 2 + \ 2  sin [ M 2 I [ ] .
[ \ =
2
 2


Y





X

)LJXUD Representació en el domini de Fourier de l’esquema de filtres de Gabor utilitzats.
Els cercles ennegrits representen les amplades de banda dels filtres de Gabor a mitja alçada del
pic. Hi ha quatre nivells de freqüència distribuïts en octaves així com quatre orientacions
(vertical, horitzontal i les dues diagonals).
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A partir d’ara, els filtres de Gabor que s’utilitzaran estaran centrats en el punt (QQ) =
( ) pel que s’ometrà els subíndexs respectius en la notació de la funció K US T Q1 Q2 que
   

representa la funció de Gabor.
La figura 5.7 mostra 16 filtres parells (4 freqüències x 4 orientacions), en el domini
espacial, generats segons l’esquema anterior a partir de l’equació (5.43) i la figura 5.8
mostra les seves TF. L’esquema d’octaves i l’anàlisi multiresolució imposa que per les
freqüències altes el filtre ocupi una petita zona de l’espai (gran resolució) mentre que
per les freqüències baixes el filtre ocupa una gran zona de l’espai (poca resolució).

θ 

I0 =

1
4

I1 =

1
8

I2 =

1
16

I3 =

1
32

θ1 =

π
4

θ2 =

π
2

θ3 =

3π
2

)LJXUD Conjunt de filtres de Gabor parells en el domini espacial generats amb l’equació
(5.41). Les columnes corresponen a les orientacions (θ = 0, π/4, π/2 i 3π/2) i les files a les
freqüències (I = 1/4, 1/8, 1/16, 1/32).
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θ 

I0 =

1
4

I1 =

1
8

I2 =

1
16

I3 =

1
32

θ1 =

π
4

θ1 =

π
2

θ3 =

3π
2

)LJXUD Conjunt de filtres de Gabor parells en el domini de Fourier obtinguts a partir de la
TF de les funcions de Gabor de la figura 5.7. Les columnes corresponen a les orientacions (θ =
0, π/4, π/2 i 3π/2) i les files a les freqüències (I = 1/4, 1/8, 1/16, 1/32).

En la figura 5.9(a) es mostra el recobriment que aquests filtres efectuen de l’espai de
Fourier, mentre que la figura 5.9(b) mostra un tall radial de la figura 5.9(a) on s’aprecia
com els filtres es superposen radialment a mitja alçada.
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(a)
1
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(b)
)LJXUD (a) Recobriment de l’espai de Fourier mitjançant els filtres de Gabor de l’esquema
escollit [Navarro-1991]. (b) Tall radial de l’esquema multiescala de Gabor en el domini de
freqüències. El solapament entre dos filtres adjacents ha estat ressaltat mitjançant ombrejat.
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La dualitat de les funcions de Gabor en els dominis espacial i freqüencial permet una
bona implementació en cada un d’ells. Un criteri que es té molt en compte a l’hora
d’implementar aquests filtres és la seva rapidesa en el càlcul. Filtres de dimensió 9x9 o
menors són més ràpids quan s’implementen en el domini espacial que quan ho fan en el
de Fourier [Portilla-1994].
Un altre avantatge del filtrat en el domini espacial és la seva flexibilitat en la
localització espacial. Les convolucions es poden fer en les zones desitjades, de forma
local en cada punt de la imatge, en contra del filtrat freqüencial, que només es pot fer de
forma global i en regions rectangulars. En el nostre cas degut al software utilitzat
(Intèrpret MATLAB, versió 4.2) s’ha optat per una implementació en el domini espacial
amb la utilització de filtres de mida 9x9.
En el model utilitzat s’han generat dos filtres, el parell i l’imparell per S = 0 (I I ) i
T 0 (θ θ ). A partir d’ells és possible reproduir els 32 filtres de l’esquema (4
freqüències x 4 orientacions x 2 paritats). Les diferents orientacions dels filtres s’han
obtingut mitjançant la rotació de les matrius generades pels filtres anteriors. En quan a
les freqüències cal considerar que els filtres de baixes freqüències hauran de ser d’una
mida gran en el domini espacial. L’augment de la mida del filtre fa que el temps que es
tarda en fer la convolució sigui cada vegada més elevat. Aquest inconvenient es supera
mitjançant un esquema piramidal [Rosenfeld-1984]. D’aquesta manera, seguint
l’esquema de la piràmide laplaciana [Burt-1983], en lloc d’aplicar versions ampliades
dels filtres a la imatge original és molt més ràpid aplicar els mateixos filtres a versions
reduïdes de la imatge per un factor 2. Per evitar els efectes de l’aliasing que es pot
produir quan es redueix la imatge, s’ha aplicat un filtre passa baix, U [\ , en el nostre
cas un cúbic B-spline de 5x5 [Pratt-1991], abans de submostrejar la imatge. Si el filtre
passa-baix és ideal, el procés anterior és matemàticament equivalent a aplicar els filtres
sense escalar a la imatge original i posteriorment reduir la imatge prenent una mostra
(píxel) de cada 2 en les seves dues direccions [Portilla-1994] .




/3

Navarro i Tabernero [Navarro-1991] varen utilitzar aquest tipus d’esquema amb filtres
de mida 7x7, que si bé computacionalment anaven més ràpids, no eren tant complerts
com els de mida més gran. En aquest treball s’han utilitzat filtres de mida 9 x 9 amb els
que s’ha demostrat l’efectivitat del mètode. Si es vol fer una adaptació d’aquests filtres a
l’entorn industrial (en feines d’inspecció i detecció de defectes en superfícies, etc) és
més convenient utilitzar filtres optimitzats com els proposats per Nestares [Nestares1994], [Nestares-1998] el qual va introduir molta més rapidesa en el càlcul utilitzant
combinacions lineals de filtres unidimensionals d’11 elements.
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El procés complert per obtenir el filtrat en el domini espacial segons l’esquema proposat
de Gabor consisteix en les etapes següents:
S’aplica el conjunt de filtres K0U T ( [, \ ) de freqüència màxima a la imatge original
L [\ :
LRU T ( [, \ ) = L ( [, \ ) ⊗ KRU T ( [, \ ) .

(5.45)

Això donarà el primer nivell de la piràmide, amb vuit respostes diferents LRU T
(quatre orientacions i dues paritats) per cada punt.
La imatge original es convoluciona amb el filtre passa-baix U

/3

L /3 ( [, \ ) = L( [, \ ) ⊗ U/3 ( [, \ ) .

[\ de mida 5x5.
(5.46)

Es redueix la imatge prenent una mostra (píxel) de cada dues en les dues
direccions de manera que quedi L /3 ( [’, \ ’) amb:
 \ − 
 [ − 
[’ = 1 + , 
,
 , \’ = 1 + , 
  
  

(5.47)

on la funció ,(z) significa la part entera de l’argument z.
Es repeteixen els passos anteriors Q vegades, on n és el nombre de canals, per
obtenir els Q nivells de freqüència (en el nostre cas Q  ), obtenint les sortides
L1UT , L2UT , L3U T .
L’esquema descrit i el procés que acabem d’esmentar per realitzar el filtrat
multicanal i multiorientació han estat àmpliament utilitzats com ja s’ha descrit en
el capítol 1. Entre les diverses aplicacions recordem la descomposició i
reconstrucció imatges [Navarro-1991], el realçament d’imatges amb soroll
[Cristobal-1994a], la sintetització de textures [Portilla-1996], la segmentació
d’imatges de microscopia electrònica [Navarro-1996], així com en el càlcul
d’àrees d’imatges TEM [Nestares-1996] i com explicarem aquí amb més detall, la
detecció i segmentació de defectes en teixits [Escofet-1998].
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En el nostre cas particular, les màscares de convolució dels filtres utilitzats,
quantificats amb 8 bits són:

K

1
1

2

3
( [, \ )=  4

3
2

1
1


0
0

0

0

K  ( [, \ )=0

0
0

0
0


0
0
0
0

−2 0

4 0

−2 0

−5 0 7 0
− 8 0 12 0
− 11 0 16 0

−5 0
−8 0
− 11 0

0 − 12 0 17 0 − 12 0
0 − 11 0 16 0 − 11 0
0 − 8 0 12 0 − 8 0
0
0

−5 0
−2 0

2 0
3 0
5 0
7 0
7 0
7 0
5 0
3 0
2 0

7 0
4 0

−5 0
−2 0

1
1
2

3
4 ,

3
2

1
1
(5.48)

− 3 0 3 0 − 2 0
− 7 0 7 0 − 3 0
− 11 0 11 0 − 5 0

− 15 0 15 0 − 7 0
− 16 0 16 0 − 7 0

− 15 0 15 0 − 7 0
− 11 0 11 0 − 5 0

− 7 0 7 0 − 3 0
− 3 0 3 0 − 2 0

El filtre cúbic B-spline ha estat:

 1 4 6 4 1
4 16 24 16 4




6
24
36
24
6
U/3 =


4 16 24 16 4
 1 4 6 4 1
La representació gràfica dels filtres K i K , així com el filtre passa-baix U

(5.49)

/3

en la figura 5.10.

es troben

Caracterització, reconeixement de patrons i detecció de defectes en
textures periòdiques mitjançant anàlisi d’imatges. Aplicació a teixits tèxtils.

166

(a)

(b)

(c)

)LJXUD  (a) Representació gràfica 2D del filtre de Gabor parell de l’equació (5.48). (b)
Representació gràfica 2D del filtre de Gabor imparell de l’equació (5.48). (c) Representació
gràfica 2D del filtre cúbic B-spline de l’equació (5.49).

$OJRULVPHGHVHJPHQWDFLyGHOVGHIHFWHV
A continuació és presenta l’algorisme, basat en l’esquema de Gabor que acabem de
descriure, que proposem per detectar defectes locals en una textura regular. L’algorisme
inclou l’esquema de filtres de Gabor per obtenir les imatges filtrades del material
texturat a inspeccionar com a pas previ per localitzar i aïllar els possibles defectes. A
més a més, es pretén assolir unes propietats generals, que facilitin la posterior aplicació
industrial, com són la fiabilitat, la versatilitat, l’automatisme, l’eficiència computacional
i la robustes. Aquestes propietats es tindran en compte en el disseny i elaboració de
l’algorisme.
En tots els casos, els defectes que es volen segmentar es presenten en forma d’una
variació local i són aquells que s’aprecien a simple vista quan s’observa la textura
visualment. Si els canals de Gabor són adequats per descriure de forma acurada la
textura és d’esperar que ho siguin també per detectar les variacions locals i, mitjançant
un algorisme de segmentació, poder delimitar de forma automàtica el defecte del fons de
la imatge.
El mètode que proposem per segmentar els defectes ha de tenir en compte els següents
requeriments:
 Primerament es necessitarà realçar els canvis corresponents als descriptors d’un
defecte, ja que, com és lògic, la sortida dels canals de Gabor en una zona defectuosa serà
diferent de la que correspon a una zona sense defectes. D’aquesta manera una posterior
binarització farà possible la segmentació de les àrees defectuoses del fons texturat de la
imatge.
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 En segon lloc el procés haurà d’integrar en un sol mapa binari els defectes que siguin
capturats pels filtres de Gabor en les diferents orientacions i escales.
 Finalment, tal com hem esmentat anteriorment, es pretén que el sistema sigui
automàtic, robust, versàtil i fàcilment adaptable a una gran varietat de textures regulars.
Aquest últim requeriment restringeix l’ús de paràmetres clau, els quals requereixen
ajustos específics o massa dependents de conjunts d’entrenament o prova. En aquest
sentit, s’evitaran els problemes potencials de sobre i sots entrenament que apareixen
freqüentment quan s’utilitza un nombre limitat i incomplet de mostres d’entrenament.
La figura 5.11 complementada amb la figura 5.12 representa, de manera esquemàtica, el
diagrama de flux de l’algorisme. Comença amb una imatge digital de la mostra a
inspeccionar L [\ . El conjunt de filtres de Gabor descrits en la secció anterior s’aplica
a la imatge d’entrada L [ \ i s’obté el conjunt (4x4) d’imatges filtrades complexes
L ST ( [, \ ) . El mòdul d’una imatge filtrada ve donat per l’expressió:

{[

L ST ( [, \ ) = L ( [, \ ) ⊗ KST ( [, \ )

] + [ L ( [, \ ) ⊗ K
2


ST ( [,

\)

]}

2 1/ 2

.

(5.50)

La imatge residual passa-baixa, L
[ \  s’obté submostrejant la imatge d’entrada
L [\ quatre vegades per un factor 2 (inclosa una convolució amb el filtre passabaix (el
cúbic-B spline) abans de cada submostreig.
/35

Per evitar una influència excessiva de la il·luminació en la segmentació de la imatge, les
respostes del filtres de Gabor, L [\  s’expressaran en unitats de contrast. Això
s’aconsegueix dividint el mòdul de cada imatge filtrada L [\  pel filtre residual
passa-baix L
[¶\¶ . D’aquesta manera, el conjunt {ST} de característiques ,  [\
per cada píxel ([\) s’expressa com:
ST

ST

/35

ST

, ST ( [, \ ) =

L ST ( [, \ )
L /35 ( [’, \ ’)

,

(5.51)
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Imatge d’entrada
(Textura a inspeccionar)
L [\

Filtratge de Gabor
LST [\ ,L/35 [¶\¶

Matriu de caracteristiques (unitats de contrast)
,ST [\
Referència
5 ST ,σ pq
Matriu diferències de característiques (SxT)
6ST [\

Norma de la diferència de vectors
.S [\
Mitjana geomètrica dels S-nivells adjacents
. [\ , . [\ , . [\
Contribució conjunta dels S-canals
(Mitjana de .LM)
. [\

Binarització
% [\

Imatge de sortida

)LJXUD Diagrama de flux de l’algorisme de detecció de defectes en textures regulars.
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Imatge de referència
(Textura sense
defectes)
U [\

Filtratge de Gabor
UST [\ , U/35 [¶\¶

Característiques
(unitats de contrast)
5ST [\

Mitjana i desviació standard
5 ST , σ pq
)LJXUD  Detall de la part del procediment que s’aplica a la mostra sense defectes o
prototipus, la qual permet extreure els valors de referència 5 ST i σ pq en el diagrama principal.
(Part esquerra del diagrama principal de la figura 5.11).

amb (veure figura 5.13)
 \ −
 [ −
[ ’=  + ,  S +   , \ ’=  + ,  S +   ,





S =  ,

(5.52)

on la funció , ] representa la part sencera de l’argument ].
S’aplicarà el mateix procediment descrit fins ara a una textura del mateix tipus, pero
sense defectes, que farà de referència U [\ (Figura (5.12)). Es suposa que la imatge de
la textura que es vol inspeccionar L [ \ i la imatge de la textura de referència sense
defectes U [ \ han estat captades en les mateixes condicions d’escala, orientació i
resolució. En la figura 5.12 les imatges filtrades de referència, expressades en valor
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absolut U [\  venen donades també en unitats de contrast dividint-les pel
corresponent residu passa-baix de la forma:
ST

5 ST ( [, \ )=

U ST ( [, \ )
U/35 ( [ ’, \ ’)

,

(5.53)

expressió que té la mateixa forma que l’equació (5.51). Es calcularà la mitjana i la
desviació standard pels histogrames de cada característica. La mitjana 5 ST (sobre tots
els píxels) de cada 5 i la desviació standard σ es calculen a partir de les expressions
standard:
ST

ST

5 ST =

1S

σ ST =

1S


1 S

1S

∑∑ 5

ST ( [\ )

,

5 ST ( [\ ) − 5 ST

)

\ =

[ =

1S

∑ ∑(
[=

(5.54)



\ =

,

1 S

(5.55)

on 1 és el nombre de píxels de la imatge filtrada en el nivell de resolució (escala) S.


S

{ }

Els dos conjunts de setze valors (4x4) 5 ST i {σ } són les entrades de referència en el
ST

procediment principal que es mostra en la branca esquerra de la Figura 5.11.
La propera etapa consisteix en comparar, per cada píxel de la imatge, les característiques
de la mostra que s’estudia amb les de referència. Com més iguals siguin en valor aquests
píxels, significa que hi ha una gran similitud entre les dues mostres. En canvi, quan la
diferencia entre els valors és gran, la probabilitat de que hi hagi un defecte és més
elevada. Es calcula per cada nivell S i orientació T, el valor absolut de la diferència entre
les característiques de la mostra a analitzar i la mitjana del prototipus,
G ST [ \ = , ST ( [ \ ) − 5 ST .

(5.56)

Per tal d’evitar sorolls no desitjats, la diferència G [\ es fa zero quan aquesta es troba
per sota d’un valor llindar; e.g. per aquells valors amb una alta probabilitat de ser iguals
als de prototipus. Considerem una llindarització standard donada per l’expressió:
ST
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VL G ST ( [, \ ) ≥ τ σ ST

 G ST ( [, \ )
6 ST ( [, \ ) = 
 0,

(5.57)

HQ FDV FRQWUDUL .

En l’equació (5.57) el llindar és proporcional a la desviació standard σ expressada per
l’equació (5.55). En el nostre cas, hem pres τ 3 tenint en compte el criteri de baix risc
següent: només els punts amb diferències per sobre de tres vegades la desviació són
candidats a ser escollits com a defectes. Aquesta condició redueix, de forma
considerable, la probabilitat de classificar malament punts del fons (textura regular) com
a àrees amb defectes. La matriu resultant, que anomenarem de les diferències de
característiques, es troba representada per 6  [\ en el diagrama de la figura 5.11.
ST

ST

(x’, y’)
<¶
<

_L/35_

;¶

_LT_

;

_LT_

<

;

_LT_
<

;

_LT_

<
(x, y)

;

)LJXUD  Representació parcial de la distribució piramidal utilitzada per expressar les
imatges filtrades LST [\  en unitats de contrast dividint pel canal residual passabaix L/35.
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Per cada escala S i per cada píxel [\ , es construeix un vector de quatre components

{

6 S[ \ = ( 6 S[ \ ) T
6 S[ \

T

} amb T

 «. Cada component del vector 6 S[ \ es defineix com

≡ 6 ST ( [, \ ) i coincideix amb la diferència de característiques llindaritzada del

píxel ([\) a l’escala S i a l’orientació T determinada per l’equació 5.57. El proper pas és
el càlcul, en cada nivell d’escala S, de la matriu . ([\ , que conté, per cada punt ([\),
S

el valor de la norma del vector

6 S[ \

, es a dir,

. S ( [, \ ) = 6 S[ \



=





6 ST ( [, \ ) 



∑[
3

T =0

1/ 2

2

]

(5.58)

.

La definició de . [ \ és una mètrica comuna utilitzada en algorismes standards de
FOXVWHULQJ per a segmentació. D’acord amb l’equació (5.58), la matriu . [\
concentra, per cada escala S, la informació de les zones més defectuoses obtingudes per
les quatre orientacions T «. D’aquesta manera, el resultat d’aquesta operació és
un conjunt de quatre imatges . [\ amb S «.
S

S

S

En les properes dues etapes es combinarà la informació provenint dels quatre nivells de
resolució o escales S per integrar-les en un únic resultat. Per aconseguir això es preparen
les versions descomprimides de les matrius . [\ . D’altra banda, per reduir falses
alarmes es considera que un defecte ha d’aparèixer, al menys, en dos nivells de resolució
adjacents. Tenint en compte que . [\ és proporcional a la probabilitat de que hi hagi
un defecte s’aplicarà l’operador lògic AND de manera simple, a través de la mitjana
geomètrica per a cada parell de nivells adjacents segons les formules:
S

S

.  ( [, \ ) = [. 0 ( [, \ ) • .1 ( [, \ )]

,

.  ( [, \ ) = [.1 ( [, \ ) • . 2 ( [, \ )]

,

1/ 2

1/ 2

(5.59)

.  ( [, \ ) = [. 2 ( [, \ ) • . 3 ( [, \ )]1 / 2 .
Aquesta operació redueix falses alarmes tot mantenint la presència de la majoria d’àrees
amb defectes. A continuació es combinaran els elements resultants .  [\ , .  [\ i
.  [\ de manera que s’obtingui la seva mitjana aritmètica, el que és equivalent a un
OR lògic. D’aquesta manera es té en compte els defectes que són detectats en les
diferents escales, construint una matriu única . [\ definida per:
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. ( [ \ =


(.  [ \ + .  [ \ + .  [ \ ) .


(5.60)

La matriu . [\ conté la contribució conjunta dels setze canals ST.
L’últim apartat de l’algorisme correspon a la binarització de . [\ , de manera que al
final s’obtingui una imatge % [\ on els defectes locals (objectes) apareguin segmentats
de la textura regular (fons). La binarització s’aconsegueix llindaritzant . [\ . Valors
per sota del llindar es consideren com a pertanyents al fons de la imatge mentre que els
valors per sobre del llindar es consideren com a pertanyents a una àrea amb defecte.
El valor llindar que cal prendre en aquest últim apartat no és un paràmetre crític i pot ser
estimat de diferents maneres. Una possible manera consisteix en calibrar el sistema al
començament del procés aplicant el procediment anterior a una imatge sense defectes
L [\ . En aquest cas, degut a la similitud entre aquesta imatge i la de referència U [\ ,
la matriu definida per l’equació (5.60), que ara anomenarem com a .  [\ , contindrà
valors molt petits. Una estimació del valor llindar X, que segueix el mateix esquema que
acabem de mostrar és:




X = . 0 + ρσ 0

(5.61)

on . 0 és el valor mig de .  [\ , σ és la seva desviació standard i ρ un valor constant




que, en el nostre cas, s´ha pres com ρ .
Una altra manera d’establir de manera senzilla el valor llindar consisteix en calcular

ρ
X =  
 16 


∑∑
S

T


σ ST  .



(5.62)

L’expressió anterior busca el valor llindar de manera que aquest sigui proporcional a la
mitjana aritmètica de les setze desviacions standard σ . En els exemples que es
presentaran en el pròxim capítol, el valor escollit com a llindar s’ha calculat a través de
l’equació (5.62). El valor de la constant de proporcionalitat es pot prendre relativament
baix, com per exemple ρ = 2.
ST

Finalment, a efectes de presentació del resultat, de manera que s’elimini el petit soroll
de fons que hagi pogut quedar, una operació d’openingamb una petita màscara de 3x3
píxels ajuda a eliminar els punts aïllats de soroll de la imatge binària % [\ .

&$3,72/
'(7(&&,Ï'('()(&7(6/2&$/6
3$57,,$3/,&$&,216,5(68/7$76

,QWURGXFFLy
En el capítol anterior s’ha dissenyat un algorisme per detectar i segmentar alteracions
locals (o defectes) en imatges texturades regulars. El mètode es basa en la utilització
d’un esquema de filtres de Gabor que ja ha estat provat amb èxit en l’anàlisi, descripció
i síntesi de textures [Navarro-1996], [Portilla-1996]. En el procés s’utilitza també una
imatge de referència constituïda per una textura sense defectes del mateix tipus que la
textura a inspeccionar. L’algorisme integra la informació obtinguda en els diferents
canals d’orientació i escala i ofereix com a resultat final una imatge binaritzada. En
aquesta imatge les zones defectuoses són els objectes que apareixen segmentats del
fons. A continuació s’aplicarà aquest algorisme d’anàlisi de la imatge a la inspecció de
diversos materials que presenten una textura regular. En primer lloc i amb especial
atenció es tractaran les mostres texturades periòdiques on els teixits tèxtils són una part
molt important d’aquest conjunt de materials (l’apartat 6.1). D’altres materials, de
textura més o menys regular o sense textura o amb textura no regular seran analitzats en
l’apartat 6.2 per provar la versatilitat i la robustes del mètode.
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0RVWUHVDPEWH[WXUDSHULzGLFD
Les mostres texturades periòdiques presenten freqüències destacades en el seu espectre
de Fourier. Això fa que es pugui sintonitzar bé el filtre de Gabor a alguna d’aquestes
freqüències, el que permet segmentar el defecte de la part periòdica (fons). La
sintonització es fa en el moment de l’adquisició de la imatge, on la imatge es capta de
 SHULRGH
manera que la màxima freqüència sigui I PD[ = I 0 =
. Això significa que al
 SL[HO
digitalitzar la imatge de la mostra tèxtil un període ocupa, en promig, quatre píxels. En
el cas que la periodicitat sigui diferent en les direccions vertical i horitzontal, la camera
s’ajustarà de manera que el període més curt ocupi 4 píxels. En els nostres experiments
aquest ajust s’ha fet manualment amb l’ajut d’un objectiu macro acoblat a la camera
CCD. Les imatges de les mostres s’han digitalitzat amb una resolució de 256x256
píxels. En quan a la il·luminació, la utilització d’unitats de contrast fa que pràcticament
qualsevol font es pugui fer servir com a il·luminació. En el nostre cas la font de llum és
fluorescent i s’ha procurat que la mostra sigui il·luminada de manera uniforme. L’ajust
de la il·luminació que arriba a la CCD de la camera s’ha fet manualment amb el
diafragma de l’objectiu.

0DWHULDOVWq[WLOV
El teixits tèxtils utilitzats estan constituïts per diferents lligaments i bases així com fils
de diferents colors i gruixos. També presenten, en general, diferents densitats de trama i
ordit i alguns són de punt. Aquests teixits presenten els defectes més comuns que es
produeixen en el procés de tissatge tèxtil i prenen la forma de: línies, taques, bandes,
carreres, forats, etc. En aquesta secció es mostraran els resultats obtinguts utilitzant
l’algorisme descrit en el capítol anterior a les diferents imatges de mostres de teixits
defectuosos. Es presentaran i comentaran exemples representatius escollits entre els que
acabem de mencionar.
La figura 6.1(a) mostra la textura a inspeccionar, en aquest cas un teixit de sarja amb
diferents fils trencats. El camp lineal de la imatge és aproximadament de 5cm. La
figura 6.1(b) mostra la textura sense defectes o imatge de referència. En aquest teixit,
els fils de trama són de diferent color que els fils d’ordit. El defecte apareix en forma de
petites taques alineades, encara que algunes taques aïllades també s’hi poden trobar.
L’algorisme per la detecció de defectes s’aplica a la imatge de la figura 6.1(a), que es
pren com a entrada L [\ . La imatge de la figura 6.1(b) de la mostra sense defectes es
pren com a referència U [\ .
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(a)

(b)
)LJXUD (a) Imatge d’entrada L [\ amb defecte de fils trencats en una mostra de teixit de
sarja. (b) Imatge de referència sense defectes, U [\ .
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La taula 6.1 mostra els valors de la resposta mitjana 5 ST (equació (5.54)) i la desviació
típica σST (equació (5.55)) dels diferents canals quan s’aplica el filtrat de Gabor a la
mostra sense defectes.
7DXOD Mitjana i desviació típica dels diferents canals quan s’aplica el filtrat de Gabor a una
mostra sense defectes.

'HVYLDFLyWtSLFDσST
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Les figures 6.2 i 6.3 mostren els histogrames de les matrius GST [ \ (equació (5.56))
amb les diferències de característiques calculades. Els gràfics es troben truncats, tant en
la direcció vertical (nombre de píxels) com en la horitzontal (GST [\ ) però mantenen
la proporció entre ells (recordem que al disminuir la freqüència en un factor 2 el nombre
de píxels es redueix en un factor 4). En tots els casos el valor del llindar per construir la
matriu 6ST [\  de les diferències de característiques (equació 5.57) és de τσST amb
τ iσSTla desviació típica (taula 6.1). També s’ha dibuixat en els gràfics el valor del
llindar que s’ha pres per detectar el defecte. Els valors que es troben a la dreta del
llindar corresponen a punts (píxels) candidats a ser defecte. Les figures 6.4 i 6.5 mostren
les diferents matrius de diferència de característiques 6ST [\  Els defectes es troben
localitzats principalment, en aquest cas, en els canals (S T ), (S T ),
(S T ), (S T ), (S T ), (S T ) i (S T ) que coincideixen amb els
histogrames on hi ha defecte.
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)LJXUD Histogrames de G ST ( [, \ ) = , ST ( [, \ ) − 5 ST per S i , i T L. Eix vertical: nombre de píxels. Eix horitzontal: GST [\ 
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Les figures 6.6(a)-(d) mostren les versions expandides de les matrius .S [\ (equació
(5.58)), pels quatre nivells de resolució S «, on cada .S [\ recull la informació
de tots els canals d’orientació. Es veu que predomina el canal que porta més informació
del defecte.

(a)

(b)

(c)

(d)

)LJXUD Versions descomprimides de les matrius .S([\) pels nivells de resolució (a) S ,
(b) S  (c) S  (d) S .
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La figura 6.7(a) representa la imatge . [ \ (equació (5.60)) amb la contribució
conjunta de tots els canals ST. Finalment, la figura 6.7(b) representa la versió binària
% [ \ , que prèvia llindarització de . [ \ (segons l’equació (5.62), amb ρ  ),
constitueix la imatge de sortida amb el defecte. S’observa que tant els punts alineats
com els que es troben aïllats i constitueixen un defecte del teixit són segmentats de
manera correcta del fons de la imatge.

(a)

(b)

)LJXUD  (a) Matriu .([ \) amb la contribució conjunta de tots els canals ST. (b) Imatge
binaria de sortida %([\).

A continuació es veurà l’efecte de sintonització del filtre en el cas de la segmentació
d’un defecte. S’ha tornat a captar la imatge anterior amb el defecte de fils trencats
(Figura 6.1) de manera que 1 fil ocupi aproximadament 2 píxels en la imatge (Figura
6.8(a)). El nombre de píxels de la imatge digital també es manté fix a 256x256 píxels.
El camp de la imatge és exactament el doble que l’anterior (≈10 cm). La figura 6.8(b)
mostra la textura sense defectes o imatge de referència. Les figures 6.9 i 6.10 mostren
les matrius de diferència de característiques 6ST [\ Els defectes es troben localitzats
principalment, en aquest cas, en els canals (S T ), (S T ), (S T ),
(S T ), (S T ), (S T ) i (S T ), el que mostra que el defecte es troba
desplaçat en freqüència una octava respecte de l’exemple anterior. Això és coherent
amb el fet de que ara, al tenir mostrejat el teixit amb menor resolució, els defectes es
presenten amb una freqüència més elevada.
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(a)

(b)
)LJXUD Imatges de les mostres de la figura 6.1 captades amb menor resolució de manera
que 1 fil ocupi aproximadament 2 píxels. (a) Imatge de la mostra amb defecte de fils trencats.
(b) Imatge de referència sense defectes.
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de la figura 6.8.
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Les figures 6.11(a)-(d) mostren les versions expandides de les matrius .S [ \  pels
quatre nivells de resolució S = «, on cada .S [ \ recull la informació de tots els
canals d’orientació T = «. Predomina, però, el contingut del canal que porta més
informació del defecte. La figura 6.12(a) representa la imatge . [\ amb la contribució
conjunta de tots els 16 canals ST. Finalment la figura 6.12(b) representa la versió binària
% [\ de . [\ que constitueix la imatge de sortida amb el defecte. S’observa que el
defecte torna a ser segmentat de manera correcta i completa.

(a)

(b)

(c)

(d)

)LJXUD Versions descomprimides de les matrius .S([\) pels nivells de resolució (a) S ,
(b) S , (c) S  i (d) S  pel cas de la imatge amb menor resolució (1 fil ocupa 2 píxels) de
la figura 6.8.
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Aquest exemple mostra la robustes del mètode. La resolució de la imatge ha estat
reduïda a la meitat, aproximadament la freqüència de Nyquist, i, malgrat tot, el resultat
en la segmentació és encara molt bo, demostrant que el mètode no és crític en la
freqüència de sintonització.

(a)

(b)
)LJXUD (a) Matriu .([\) amb la contribució conjunta de tots els canals ST pel cas de la
imatge amb menor resolució (figura 6.8) (b) Imatge binària de sortida %([\).
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Un altre cas interessant és el que es mostra en la figura 6.13. Una mostra de teixit de
sarja conté un defecte en forma de banda en la part central de la imatge (Figura 6.13(a)).
És de destacar que la zona defectuosa no presenta una vorera clara respecte del fons,
sinó que existeix una transició contínua (o gradent) en la variació que, en principi fa
pensar en una segmentació més difícil. Aquest defecte es conegut en el món tèxtil com a
defecte de clariana i es causat per una disminució de la densitat dels fils en una banda de
la imatge produïda per un excés de subministrament d’ordit o pel fet d’inserir una trama
més prima de la que toca. La figura 6.13(b) mostra la textura sense defectes o imatge de
referència. Les figures 6.14(a)-(d) representen l’expansió de les matrius .S [\ amb S
«. La figura 6.15(a) és la imatge . [\ amb la contribució conjunta de tots els
canals, i la figura 6.15(b) és la imatge final binaritzada % [\ .
Encara que el defecte degut a la banda es troba clarament segmentat al final, en aquest
cas, pel nivell de resolució S  (Figura 6.14(b)) s’obté una millor segmentació. Això
significa que aquest canal és el que es troba millor sintonitzat per trobar el defecte, molt
millor que qualsevol altre dels tres canals. Les operacions posteriors (suma i
multiplicació), dissenyades per tenir més automatisme i robustes en el mètode, per
reduir soroll i per integrar la informació dels quatre canals de resolució, té, en aquest
cas, l’inconvenient de barrejar canals que estan molt ben sintonitzats amb el defecte
amb d’altres que gairebé no posseeixen informació. Com a resultat, la qualitat de la
segmentació no es tant bona com seria desitjable si només s’hagués escollit el canal
sintonitzat. No obstant això, mitjançant la barreja dels canals el mètode guanya molta
robustes.
En molts casos els beneficis d’una gran robustes i d’un elevat automatisme, malgrat el
tipus de teixit o de defecte, són molt més importants que una perfecta segmentació.
Però, no sempre té per què ser així. Podria esdevenir que, en algunes situacions, el fet de
disposar d’un coneixement previ sobre el tipus de defecte que es pot presentar en un
tipus de teixit concret permetés reduir el nombre de filtres a utilitzar en l’esquema. En
aquest cas, es podria passar dels 16 filtres que composen l’esquema general a aquells
que millor sintonitzen en escala i orientació amb el defecte que s’espera detectar.
D’aquesta manera, si bé es particularitzaria el mètode per a una aplicació molt concreta,
amb una evident reducció del seu automatisme i robustes, es guanyaria en velocitat
d’inspecció. Aquesta reflexió, exposada aquí arrel del cas de la figura 6.13, es pot
estendre a la gran majoria dels casos que es tracten aquí.
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(a)

(b)
)LJXUD (a) Imatge amb defecte de clariana en una mostra de sarja. (b) Imatge de referència
sense defectes.
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(a)

(b)

(c)

(d)

)LJXUD Versions descomprimides de les matrius .S([\) pels nivells de resolució (a) S ,
(b) S , (c) S  i (d) S  pel cas de la imatge de la figura 6.13.
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(a)

(b)
)LJXUD (a) Matriu .([\) amb la contribució de tots els canals ST. (b) Imatge binària de
sortida %([\).
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Les figures que es mostren a continuació corresponen totes a un mateix tipus de teixit,
una sarja amb fils de diferent color (blanc i negre). Per totes elles, en conseqüència, la
imatge de referència és la mateixa. En aquest conjunt de figures es mostra: (a) la imatge
d’entrada del teixit a inspeccionar que conté els defectes L [ \ , (b) la contribució
conjunta de tots els canals . [\ i (c) la imatge final binaritzada % [\ amb el defecte
segmentat.
En les figures 6.16 i 6.17 els defectes són molt petits i es troben orientats en les
direccions θ = 0o i θ= 90o: En el primer cas tenim un fil trencat i en el segon un fil
doblegat. En ambdós casos la imatge final binaritzada conté els defectes correctament
segmentats del fons de la imatge.

(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge amb defecte de falta de fil en una mostra de sarja. (b) Matriu .([\)
amb la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida %([\).
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge amb defecte de fil doble en una mostra de sarja. (b) Matriu .([\) amb
la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida %([\).
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En les figures 6.18 i 6.19 els defectes són deguts a uns fils trencats i a un llis caigut (que
es manifesta en forma de petits punts negres en la imatge). El primer defecte és
correctament segmentat en les figures 6.18(b) i 6.18(c). En el segon defecte, la petita
mida dels punts fa que alguns d’ells es perdin en segmentar-los del fons (Figura
6.19(c)), encara que una observació detallada de la imatge . [ \ (Figura 6.19(b))
mostra tots els punts que conformen el defecte. L’operació final d’opening no restaura
alguns punts que en realitat són defecte. Tot i això, més del 50% de punts que són
defectes (8 sobre 15) han estat detectats aplicant el mètode general.

(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge amb defecte de fils trencats en una mostra de sarja. (b) Matriu .([\)
amb la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida %([\).
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD  (a) Imatge amb defecte de llis caigut en una mostra de sarja. (b) Matriu .([\)
amb la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida %([\).
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La figura 6.20(a) representa un teixit de plana amb fils de diferent color on hi ha dues
zones quadrades defectuoses de diferent intensitat (blanca i negra). Les dues taques són
segmentades en les figures 6.20(b) i 6.20(c).

(a)

(b)

(c)

)LJXUD(a) Imatge amb defecte de quadres de diferent intensitat en una mostra de plana
amb fils blancs i negres. (b) Matriu .([\) amb la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge
binària de sortida %([\).
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La figures 6.21, 6.22 i 6.23 mostren diferents defectes de trencada en teixits de sarja i
plana de colors diferents. En la figura 6.21 la trencada s’ha produït en les direccions de
trama i d’ordit i en la figura 6.22 la trencada es troba en la direcció de trama En la figura
6.23 la trencada es presenta en forma de petits foradets en la direcció de trama. En tots
els casos, després de processar la imatge el defecte és segmentat de forma correcta.

(a)

(b)

(c)

)LJXUD(a) Teixit de sarja amb una trencada de múltiples fils en les direccions de trama i
ordit; (b) . [\ amb la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD(a) Teixit de plana amb fils de diferents colors amb una trencada de múltiples fils
en la direcció de trama. (b) . [\ amb la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de
sortida % [\ .
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge amb defecte de forats en un teixit de ras. (b) . [\ amb la contribució
de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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La figura 6.24 presenta una trencada de fils en la direcció d’ordit. El camp del teixit que
es disposava era molt petit, això ha fet que s’hagi captat amb una freqüència
1
ILO
d’aproximadament
. En la imatge de sortida % [\ es veuen els fils trencats
8 St[HOV
així com petites fibres del teixit, de freqüència més alta que la sintonitzada. Aquest fet
1 FLFOHV
és degut a la influència del canal de freqüència I R =
.
4 St[HO

(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge sintonitzada de manera que 1 fil ≈ 8 píxels, amb defecte de carrera en
un teixit de sarja (trencada de fil en la direcció d’ordit). (b) . [\ amb la contribució de tots els
canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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Les figures 6.25 i 6.26 mostren defectes aïllats en alguns fils del teixit. En el cas de la
figura 6.25 el teixit és de “pota de gall” i el defecte consisteix en que, a vegades, el fil es
torna més gruixut. L’engruiximent del fil es produeix tant en els fils negres com en els
blancs, en la direcció vertical com en la horitzontal. En canvi, en la figura 6.26, el fil
canvia de color. En ambdós casos el defecte es segmentat adequadament.

(a)

(b)

(c)

)LJXUD(a) Imatge amb defecte de canvi del gruix dels fils en un teixit de pota de gall. (b)
. [\ amb la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge amb defecte de fil de diferent color en un teixit de ras. (b) . [\ amb
la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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En la figura 6.27 hi ha un canvi de gruix en el fil del teixit de punt que fa que en la
imatge s’observin dos camps ben diferenciats. El semicamp inferior presenta un punt
una mica més gran i també una luminància mitjana més elevada que el semicamp
superior. Tot i que el canvi en freqüència no és gaire apreciable, la figura 6.27(c) mostra
la segmentació dels dos camps aconseguida amb el mètode d’anàlisi d’imatges.

(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge amb defecte de canvi del gruix del fil en un teixit de punt. (b) . [\
amb la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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Fins aquí hem mostrat un conjunt de mostres tèxtils afectades dels defectes més usuals
en el procés de producció. El mètode proposat ha segmentat i aïllat del fons tots els
defectes que s’han presentat, el que fa que els resultats finals siguin altament
satisfactoris. Si bé en alguns casos els resultats intermedis en alguns canals són millors
que els finals, el mètode dóna molt bons resultats en general, i presenta l’avantatja que
pel cas d’alguns defectes concrets pot ser adaptat a uns pocs canals amb una major
rapidesa en el processat de la imatge.

$OWUHVPDWHULDOV
La figura 6.28 mostra una malla de fil-ferro amb tres talls en la direcció vertical. En
aquesta imatge la sintonització s’ha fet de manera que el període de la textura (distància
de fil a fil) ocupi aproximadament 8 píxels. S’ha captat un camp petit de la imatge per
tenir una resolució suficient per poder captat la malla. Les figures 6.28(b) i 6.28(c)
mostren la segmentació d’aquests tres talls.
La figura 6.29 mostra, en la mateixa malla de fil ferro de l’exemple anterior, dos talls en
les direccions aproximades de θ ≈ 45º i θ ≈ 135º. En les figures 6.29(b) i 6.29(c) es
mostren els respectius talls segmentats.
La figura 6.30(a) és una mostra de paper, amb un fons periòdic, on s’han dibuixat tres
línies en les direccions θ ≈ 0º, θ ≈ 45º i θ ≈ 135º. Les figures 6.30(b) i 6.30(b) mostren la
segmentació d’aquestes línies.
La figura 6.31 correspon a un mostra de paper amb motius periòdics amb un defecte en
forma de banda vertical en la part esquerra de la imatge. La banda presenta la dificultat
de que aparegui molt poc contrastada respecte del fons. Malgrat això, en les figures
6.31(b) i 6.31(c) es mostra la banda clarament segmentada del fons.
En tots aquests exemples també es fa palès la versatilitat del mètode utilitzat. En tots els
casos es segmenta fàcilment el defecte de la textura.
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge amb defectes de talls verticals en una malla metàl·lica. (b) . [\ amb
la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge amb defectes de talls obliqües en una malla metàl·lica. (b) . [\ amb
la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .

209

6. Detecció de defectes locals. Part II: Aplicacions i resultats

(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge de paper amb defectes de línies. (b) . [\ amb la contribució de tots
els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge amb un defecte en forma de banda vertical en un paper. (b) . [\ amb
la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .

6. Detecció de defectes locals. Part II: Aplicacions i resultats

211

0RVWUHVWH[WXUDGHVQRSHULzGLTXHV
Finalment es presenta l’aplicació de l’algorisme d’anàlisi d’imatge a casos més difícils.
A continuació s’analitzaran una sèrie de mostres de materials que tenen una textura
regular encara que no sigui clarament periòdica.
Les figures 6.32 i 6.33 presenten defectes d’arrugues i deformacions en una làmina
metàl·lica amb un relleu. En aquest cas s’ha sintonitzat de manera que un petit element
o gra correspongui aproximadament a 4 píxels. En les figures 6.32(b), 6.32(c), 6.33(b) i
6.33(c) es troben segmentats les arrugues i les deformacions.
La figura 6.34(a) presenta una mostra de paper d’ús domèstic amb una línia de
perforació discontinua i un gravat. Les figures 6.34(b) i 6.34(c) mostren una
segmentació molt neta d’aquests dos motius.
La figura 6.35(a) correspon a una mostra de paper amb lletres gravades i amb una banda
molt poc contrastada en la direcció horitzontal. Les figures 6.35(b) i 6.35(c) mostren la
segmentació d’aquests elements.
Finalment, la figura 6.36(a) correspon a una mostra de paper amb una arruga en una
direcció inclinada. Les figures 6.36(b) i 6.36(c) mostren la segmentació de l’arruga.
Amb aquests últims exemples s’ha volgut provar la robustes del mètode en algunes
aplicacions que s’allunyen del tipus de materials per als que l’algorisme, en principi, ha
estat dissenyat. No obstant, els resultats són raonablement satisfactoris quedant
d’aquesta manera provada la resistència del mètode.
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD  (a) Imatge amb defecte d’arrugues en una làmina metàl·lica. (b) . [ \  amb la
contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .

213

6. Detecció de defectes locals. Part II: Aplicacions i resultats

(a)

(b)

(c)

)LJXUD  (a) Imatge amb defecte d’extrussió en una làmina metàl·lica. (b) . [ \  amb la
contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD  (a) Imatge amb un defecte de tall discontinuo en un paper. (b) . [ \  amb la
contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .

215

6. Detecció de defectes locals. Part II: Aplicacions i resultats

(a)

(b)

(c)

)LJXUD(a) Imatge d’un paper amb gravat i defecte de línia en la direcció horitzontal. (b)
. [\ amb la contribució de tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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(a)

(b)

(c)

)LJXUD (a) Imatge amb un defecte d’arruga en un paper. (b) . [\ amb la contribució de
tots els canals ST. (c) Imatge binària de sortida % [\ .
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1. En aquesta tesi s’han utilitzat tècniques de processat d’imatge per tal de realitzar
operacions d’inspecció i control en materials quasiperiòdics, en especial teixits
tèxtils. Les dues tècniques utilitzades han estat l’anàlisi de Fourier per un anàlisi
global de la imatge i l’aplicació de la wavelet de Gabor amb un esquema multiescala
i multiorientació per un anàlisi local de la imatge. Ambdues tècniques s’han mostrat
molt eficaces i complementaries.
2. S’ha elaborat un model per descriure l’estructura del teixit tèxtil inspirat en el model
que utilitza la teoria de l’estat sòlid en la descripció de l’estructura dels cristalls.
Aquest model és més simple que el descrit en la clàssica Teoria del Teixit, encara
que no tant intuïtiu a l’hora de generar l’enunciat del lligament al teler. El model
proposat permet separar el teixit en dos elements, la xarxa i la base. La xarxa és
l’element que porta la informació del tipus de lligament (curs), mentre que la base
porta la informació de la base d’evolucions. Aquest model permet identificar en
l’espectre de Fourier els harmònics que corresponen a les diferents freqüències que
caracteritzen el teixit com ara els fils de trama, els fils d’ordit i la freqüència del
bordons. La posició d’aquests harmònics permet determinar les diferents
inclinacions de l’estructura.
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3. Mitjançant l’anàlisi de l’espectre de Fourier d’un teixit s’ha mesurat de forma
automàtica les direccions i densitats de trama i ordit, les densitats dels bordons i les
seves inclinacions, el curs i el tipus de lligament. Aquest mètode de mesura és del
tot objectiu, automàtic i precís i contrasta amb el que s’utilitza actualment, el qual és
totalment subjectiu, manual i no tant precís com el proposat. Les eines d’anàlisi de
la imatge desenvolupades permeten acoblar el sistema proposat a una unitat
d’anàlisi de dades que pot extreure i tractar estadísticament la informació dels
paràmetres anteriors. Per contra, les eines del mètode manual són lupes, regles i
transportadors, els quals no poden acoblar-se a cap sistema d’inspecció automàtic.
4. Mitjançant l’autocorrelació de funcions s’ha mesurat de forma automàtica alguns
paràmetres com la densitat lineal de fils en les direccions de trama i ordit, la densitat
de bordons, la inclinació de les estructures. Si bé aquest mètode funciona molt bé en
teixits teòrics (simulats per ordinador), quan el teixit és real, el mètode no es tant
potent com l’anàlisi que es deriva directament del seu espectre.
5. La variació dimensional és un paràmetre propi de l’encongiment que es pot mesurar
a partir de l’espectre de Fourier. La mesura efectuada en l’espectre de Fourier és
més sensible i precisa que la que marca la norma UNE 40-378-83, la qual es
subjectiva, manual i menys precisa.
6. El grau de desgast del teixit s’ha mesurat, en un primer mètode, a partir de l’anàlisi
del pic que correspon a la freqüència de franges de l’espectre de Fourier. S’ha
obtingut un gràfic que representa la resistència en funció del nombre de cicles
d’abrasió per a diferents mostres de teixit. Aquest gràfic que és mostra com un
procediment acceptable per la caracterització objectiva de la resistència del teixit a
l’abrasió s’ha pogut millorar sensiblement amb posterioritat com queda reflectit en
la memòria.
7. S’ha desenvolupat un nou mètode de mesura de l’arqueig i el biaix del teixit. El
mètode és aplicable a una gran varietat de teixits, incloent-hi els de punt. Els
resultats obtinguts en la mesura de l’arqueig i del biaix coincideixen amb els
obtinguts pel mètode manual tradicional descrit per la norma UNE 40-079-80. El
mètode és ràpid, molt robust, versàtil, senzill i amb una sensibilitat i precisions més
grans que l’actual mètode manual ja que aporta molta més informació
complementària al poder mostrar la trajectòria del fil de trama a través de l’amplada
de la peça. La comoditat i automaticitat del mètode proposat el fan clarament més
avantatjós quan el teixit a inspeccionar és llis.
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8. S’ha definit una nova operació, la correlació angular d’espectres de Fourier. Aquesta
correlació dóna com a resultat una funció 1-D que conté un pic agut, destacat i
d’elevat valor quan l’estructura periòdica de la mostra i de la referència
coincideixen. El pic de correlació és generalment estret degut a que els espectres de
les estructures periòdiques només coincideixen per un determinat valor de la rotació.
Si els patrons a comparar es troben rotats entre sí, el pic de correlació apareix
desplaçat en un valor que coincideix amb l’angle de rotació.
9. La correlació angular ha estat aplicada al reconeixement de patrons, classificació,
així com a algunes tasques de control de qualitat. En aquest treball s’han
desenvolupat amb detall algunes aplicacions a la inspecció de teixits per la detecció
de defectes globals.
10. Segons el tipus de problema de reconeixement que es presenti, cal tenir en compte
algunes consideracions d’escala. Si en un determinat problema es requereix un
coneixement invariant a l’escala, l’escala de l’espectre de Fourier de la referència i
de la mostra s’han d’ajustar de manera que ambdues coincideixin abans de realitzar
la correlació angular. En cas contrari, si l’escala és un paràmetre important en la
discriminació entre dos patrons, llavors els espectres de Fourier han de ser
correlacionats tal i com es presenten. En el cas de l’encongiment i el canvi de gruix
en el fil els defectes es detecten en correlacionar els espectres sense ajustar les
escales. En canvi, per comprovar que el teixits abans i desprès del seu canvi són de
la mateixa família cal fer un ajust en les escales.
11. La correlació angular d’espectres és un bon extractor de característiques que permet
classificar patrons. S’han fet múltiples classificacions en un esquema de 2 categories
i una classificació en un esquema de 3 categories. La característica utilitzada per la
classificació ha estat el màxim de la correlació angular d’espectres. Les mostres es
classifiquen a partir d’una distribució bimodal pel cas de 2 categories i trimodal pel
de 3.
12. La correlació angular d’espectres és una eina molt ùtil per realitzar un test automàtic
de la resistència d’un teixit al seu desgast en la línia ja esmentada en la conclusió
número 6. Aquesta operació compara dues imatges del teixit a inspeccionar, una
d’elles, que s’ha captat com a referència, és una part del teixit original, sense
abrasió, l’altre és la mostra amb un determinat grau d’abrasió. El valor màxim del
pic de la correlació angular entre els espectres dels teixits anteriors és la mesura de
la degradació causada per l’abrasió. Un conjunt de mostres d’un mateix teixit amb
un diferent grau de desgast s’han correlacionat amb la mostra de referència per
construir el gràfic de la resistència a l’abrasió d’aquest tipus de teixit. Aquest gràfic,

220

Caracterització, reconeixement de patrons i detecció de defectes en
textures periòdiques mitjançant anàlisi d’imatges. Aplicació a teixits tèxtils.

que presenta el valor del màxim de correlació en funció del nombre de cicles en un
procés d’abrasió standard, és una eina per la inspecció de teixits objectiva i
automàtica. El gràfic representa una corba d’evolució dels efectes de l’abrasió que
permet caracteritzar la resistència del teixit. Creiem que el gràfic basat en el màxim
de correlació angular correspon a una mesura més estable que el gràfic construït a
partir de l’evolució d’alguns pics aïllats de l’espectre (veure conclusió 6). Aquest
tipus de gràfics constitueixen un pas cap endavant en l’estandardització del test
d’abrasió.
13. S’ha realitzat òpticament la correlació angular dels espectres de Fourier pel
reconeixement de patrons. El muntatge proposat permet un canvi d’escala global
mitjançant la translació sobre l’eix òptic de la imatge de l’objecte a correlacionar.
Quan el canvi d’escala és anamòrfic cal introduir, previament en el filtre, un canvi
d’escala en una sola direcció. Els resultats de la correlació angular òptica, aplicada a
imatges de teixits filmades en fotolit, són molt bons i validen la proposta del sistema
òptic.
14. L’esquema basat en la wavelet de Gabor s’ha mostrat com una eina molt potent per
inspeccionar materials industrials amb textura periòdica i regular. Aquest mètode es
basa en un esquema de filtres multiescala i multiorientació que imiten de manera
aproximada el procés de visió preatentiva o primària.
15. S’ha construït un algorisme per la detecció de defectes locals que permet una
aplicació automàtica del mètode a una imatge d’entrada de la mostra a inspeccionar.
L’algorisme aplica l’esquema de filtres de Gabor en el domini espacial mitjançant
una estructura piramidal per aconseguir millor eficiència computacional. Una imatge
amb la contribució del conjunt complet de canals multiresolució i multiorientació és
segmentada i binaritzada. En la sortida binària els defectes locals apareixen separats
del fons.
16. Un dels avantatges més importants d’aquest mètode és que és multipropòsit sense
requerir cap ajustament. Les úniques consideracions que requereixen una relativa
atenció són les habituals condicions òptiques de qualsevol processat d’imatge tals
com la il·luminació, l’escala per garantir un òptim desenvolupament de l’algorisme i
un anàlisi preliminar d’una mostra prototipus sense defectes per extreure la mitjana i
la desviació standard dels seus descriptors de textura. S’ha evitat l’ús de funcions
ajustables ponderades o bé de paràmetres que farien el procés d’inspecció massa
depenent de l’ajust a un particular i reduït conjunt de textures o defectes.
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17. El mètode és robust i resistent a les variacions d’entrada més comuns tal com els
canvis d’il·luminació. Per fer-lo més resistent als canvis del nivell de brillantor es
treballa en unitats de contrast en lloc d’unitats de luminància, el que permet aplicarlo a mostres amb patrons compostos amb diferents nivell de brillantor sense cap
mena d’adaptació en particular. A més no existeix cap orientació preferent a l’hora
de fixar la textura abans d’aplicar el mètode.
18. S’ha provat el mètode proposat a una varietat molt gran de defectes i textures,
obtenint, en general, molts bons resultats. Els defectes han estat sempre segmentats
correctament del fons texturat independentment de la seva forma, estructura, color, i
mida.
19. La versatilitat del mètode ha estat demostrada per la seva aplicabilitat a diferents
textures regulars (tèxtil, paper, làmines, malles metàl·liques), i també perquè en una
sola textura és capaç de detectar una gran varietat de defectes. El mètode no
necessita supervisió humana o un coneixement previ del tipus de defecte o del
lligament del teixit, en contrast amb els mètodes proposats per Jasper et al. [Jasper1996] i Sari-Sarraf i Goddard [Sari-Sarraf-1998].
20. Els resultats de la detecció de defectes locals mostrats i discutits en aquest treball
pertanyen, majoritàriament, al camp tèxtil. No obstant el mètode també s’ha mostrat
aplicable a altres tipus de textures periòdiques o regulars. La introducció de petites
adaptacions per a cada cas particular permetria la utilització d’aquest mètode en un
sistema d’inspecció industrial on-line.
21. En resum, el mètode s’ha mostrat versàtil, completament automàtic, computacionalment eficient, robust, amb perspectives d’adaptació a l’entorn industrial tal com
hem demostrat en l’amplia sèrie d’aplicacions presentades.
22. En quan a perspectives futures ja s’està desenvolupant un prototipus per la inspecció
de peces de roba (repassat) on es faci la caracterització i la detecció de defectes en
teixits (Figura 7.1). Aquest prototipus mesura mitjançant l’anàlisi directe de
l’espectre de Fourier les densitat lineals de fils, el curs del teixit, el grau d’arqueig o
biaix. Mitjançant l’esquema proposat de la wavelet de Gabor el sistema segmenta
els defectes locals descrits en aquest treball. A més, està dotat amb un programari
que facilita l’emmagatzemat i tractament estadístic de dades així com la seva
presentació gràfica en corbes i figures d’evolució.
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(a)

(b)
)LJXUD Imatges del prototipus en fase de desenvolupament per determinar defectes en teixits
(globals i locals). (a) Vista general. (b) Vista de la camera d’inspecció.
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