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ABSTRACT

This work consists in the comparative analysis of a novel Fuzzy C-mean (FCM) 

algorithm, for use when active light patterns are projected onto a scene, against

traditional FCM algorithms. The underlying inhomogeneous illumination intensity due 

to the point source nature of the projection, surface orientation and curvature has 

been estimated and its effect on the object segmentation minimized. Experimental 

results showed the proposed method was effective for segmenting images 

illuminated by patterns containing underlying biased intensity fields. A higher 

accuracy was obtained than for traditional FCM and thresholding techniques.
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RESUMO

Este trabalho consiste na análise comparativa de um novo algoritmo C-mean Fuzzy

(FCM), para uso quando padrões ativos são projetados em uma cena, com

algoritmos FCM tradicionais. A intensidade desigual da iluminação, o ponto de 

origem da projeção e a orientação e curvatura da superfície são estimados e seus 

efeitos na segmentação de objetos minimizados. Os resultados experimentais 

mostraram que o novo método é efetivo para segmentação de imagens iluminadas 

por padrões que contéem campos de iluminação polarizados. Foi obtida uma 

acuracidade ainda maior do que para os tradicionais FCM e técnicas de 

thresholding.
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1. Introdução

Em muitos sistemas de imagens industriais pode ser vantajoso projetar um padrão 
de iluminação em uma cena para aumentar a acuracidade do processamento da 
imagem e para reduzir o tempo de computação. Um padrão projetado, 
freqüentemente, é originado de um único ponto, e pode ser impossível assegurar 
uma iluminação desigual para cada ponto na cena, tanto próximo quanto longe da 
fonte de luz. Adicionalmente, a orientação e curvatura da superfície do objeto
mudam a refletância da superfície, o que resultará em diferentes valores de brilho 
sendo capturados para diferentes pixels ao longo da superfície do objeto. Se estes 
pixels são lentamente modificados espacialmente em relação ao padrão projetado 
então eles podem ser considerados como contribuição para o campo de iluminação 
polarizado. O problema para um algoritmo de segmentação é extrair uma 
representação completa e conectada da posição e forma do objeto.

A segmentação tem como objetivo separar objetos do cenário na imagem de uma 
cena. Isto é freqüentemente realizado utilizando a limiarização por intensidade 
(thresholding), detecção de bordas ou aproximações baseadas na região. No C-
means Fuzzy Modificado [1], o nível de threshold é automaticamente determinado 
por investigação das estatísticas do histograma de nível-de-cinza da imagem. O 
nível de threshold é otimizado para possibilitar a separação do objeto e do cenário. 
O thresholding por intensidade tem como desvantagem a incerteza espacial, visto 
que a informação de localização do pixel é ignorada. As aproximações baseadas em 
bordas geram linhas de contorno contínuas ao redor do objeto que é segmentado 
com as bordas detectadas do padrão de iluminação. Alguns problemas podem 
surgir quando imagens obtidas de cenas 3D têm algumas bordas em foco e outras 
não. Geralmente, métodos de segmentação baseados na região são aplicáveis para 
imagens contendo padrões de iluminação com várias funções de classificação 
sendo formadas usando uma medida de similaridade da intensidade. Contudo, estes 
métodos são sensíveis ao ruído. 

Em geral, o C-means Fuzzy (FCM – Fuzzy C-means) [4] é bastante eficiente para 
segmentação de imagens. Nele é usada a similaridade de intensidade dentro de 
regiões do objeto, mas a performance da segmentação decai quando existe 
distribuição desigual da intensidade que não faz parte do padrão. Existem duas 
dificuldades para os métodos de segmentação atuais para imagens iluminadas de 
forma desigual: (i) O padrão de iluminação escolhido deve gerar um histograma 
bimodal em um dos níveis mais baixos de resolução da imagem. Estas imagens com 
multi-resolução devem ser processadas a partir da imagem de entrada. (ii) Quando 
existe iluminação desigual os picos do histograma aumentam de forma imprevisível 
no estágio de extração das características dos objetos segmentados.

Uma análise utilizando multi-resolução foi proposta [2] para realizar a tarefa de 
detecção do objeto em uma imagem com iluminação desfocada. Embora seja 
funcional, este método possui um custo computacional mais elevado do que o 
método implementado e aqui descrito. Para redução da complexidade 
computacional e remover a influência dos campos de polarização, o C-means Fuzzy 
Modificado altera a função principal da segmentação por agrupamento fuzzy com a
adição de uma função de vizinhança do pixel que preserva com eficiência as 
características do objeto na imagem original, com resolução total. Na técnica 



implementada o campo de ilumina��o polarizado � estimado e sua influ�ncia na 
segmenta��o do objeto eliminada.

Para garantir a redu��o efetiva da complexidade computacional, um algoritmo de 
segmenta��o iterativa foi implementado. Este algoritmo � baseado na intensidade 
individual do pixel e na intensidade m�dia do pixel e sua vizinhan�a dentro de um 
segmento do campo de ilumina��o polarizado.

Este artigo � organizado como segue: Na Se��o 2 � apresentado o modelo de 
segmenta��o que inclui o campo de ilumina��o polarizado. Na Se��o 3 s�o 
apresentadas as fun��es principais do C-mens Fuzzy Modificado. Na Se��o 4 s�o 
avaliados os resultados obtidos, estes resultados s�o comparados com os 
resultados de algoritmos tradicionais (C-means e C-means Fuzzy). Na Se��o 5 
est�o as considera��es finais sobre a pesquisa. Finalmente, na Se��o 6 est�o as
sugest�es de trabalhos futuros.

2. Modelo de Segmentação de Imagem

Uma imagem de uma cena com campo de ilumina��o polarizado pode ser modelada 
por:

Yi, j = Xi, jGi, j... Vi Є {1, 2, …, m}, j Є {1, 2, …, n},

onde Yi, j, Xi, j e Gi, j s�o, respectivamente, a intensidade do pixel, a intensidade 
homog�nea de ilumina��o e o fator de ganho representando o campo polarizado na 
posi��o (i,j) na imagem. Para simplificar c�lculos futuros, a descri��o 2D acima 
pode ser re-organizada para um vetor 1D:

(1)
Yk = XkGk    Vk Є {1, 2, …, N},

onde k = (i-1)m + j e N = n x m. Agora Xk � a intensidade com ilumina��o 
homog�nea e Gk � o fator de ganho representando o campo polarizado na posi��o 
k. Um pixel k � qualquer um dos N pixels na imagem. Considerando a transforma��o 
logar�tmica da Eq. (1), � obtido:

(2)
yk = xk + gk       Vk Є {1, 2, …, N},

onde yk e xk s�o as intensidades log-transformadas observada e n�o-polarizada, 
respectivamente, e gk � o logaritmo do campo polarizado no k-�simo pixel.

O FCM � um algoritmo iterativo usualmente baseado no m�todo quadr�tico para 
fazer uma parti��o fuzzy do conjunto de dados. A fun��o principal do FCM 
tradicional � descrita pela seguinte equa��o:

C      N

J = Σ Σum
ik ||yk – vi||2,

i = 1 k = 1

onde Y = {y1, y2, ..., yN} � o conjunto de intensidades dos pixels, c o n�mero de 
classifica��es, m Є [1, ∞) � um expoente usado como peso e uik � a �ndice de 



‘fuzziness’ de yk � medida que ele se aproxima do centro vi. Contudo, a dist�ncia 
linear modificada produz quase os mesmos valores de centros, id�nticos ao centros 
encontrados no m�todo quadr�tico: 

C      N

J = Σ Σum
ik ||yk – vi||

i = 1 k = 1

O c�lculo do conjunto de centros pode ser comprometido quando yk cont�m 
ilumina��o heterog�nea, mas vi n�o. Idealmente, a fun��o principal deveria ser 
usada com as intensidades n�o-polarizadas, xk, convergindo para seus respectivos 
centros. Considerando a intensidade do campo polarizado uma fun��o de posi��o 
espacial, esta deveria conter um termo adicional representando a diferen�a de 
intensidade entre a vizinhan�a do pixel e seu conjunto de centros. Ent�o, esses 
pixels que t�m uma alta similaridade dentro de sua vizinhan�a obter�o um alto grau 
de pertin�ncia aos centros corretos durante o processo de minimiza��o iterativa. 
Embora o padr�o de ilumina��o ativa realce o processo de segmenta��o b�sico, 
complica os relaciomentos entre as intensidades do pixel e suas posi��es espaciais. 
Enquanto existem grandes diferen�as entre pixels claros e escuros na superf�cie do 
objeto a m�dia das intensidades da vizinhan�a do pixel poderiam ser usadas com 
uma caracter�stica importante para objetos separados do cen�rio durante o 
agrupamento fuzzy. Portanto, uma fun��o principal modificada para particionamento 
fuzzy foi definida:

(3)

onde as defini��es de yk , xk e gk s�o as mesmas da Eq.(2), e     � a intensidade 
m�dia da vizinhan�a do k-ésimo pixel. As vari�veis vi1 e vi2 s�o os centros das 
intensidades n�o-polarizadas, xk, e os centros da vizinhan�a, respectivamente. As 
vari�veis uik s�o o grau de pertin�ncia de cada xk com rela��o ao centro i. O 
segundo termo na Eq.(3) permite a defini��o do grau de pertin�ncia de um pixel
influenciada por sua vizinhan�a intermedi�ria. O par�metro de controle α � 
inversamente proporcional ao sinal de ru�do da imagem. Considerando o terceiro 

termo na Eq.(3), λ � um multiplicador de Lagrange, e Σc
i=1uik = 1 � uma f�rmula de 

restri��o que ilustra os relacionamentos entre os uik.



3. Algoritmo de Agrupamento Fuzzy

3.1. Avaliação de Parâmetros

Para utilizar a Eq.(3), primeiramente os par�metros grau de pertin�ncia fuzzy, uik, 
conjunto de centros vi1, vi2, e campo de polariza��o, gk, devem ser avaliados por 
minimiza��o da fun��o principal, Jm. Tomando a derivada de Jm com rela��o a uik e 
setando o resultado para zero para m > 1, temos:

(4)

onde u*ik � a estima��o do grau de pertin�ncia do k-ésimo pixel � i-ésima classe, 
dik= || yk – gk – vi1|| e rik = ||     – gk – vi2||. Da mesma forma, calculando a derivada de 
Jm com rela��o a vi1 e vi2, definindo e  j = 1, 2, obtemos:

(5)

A estima��o �tima do campo de polariza��o, gk , � ent�o determinada a partir da 
Eq.(3):

(6)



3.2. Segmentação com Campos de Iluminação Polarizados

O algoritmo pode ser sumarizado nos passos a seguir:

1. A partir da imagem original, a seq��ncia de intensidades m�dias,
, � formada usando a m�scara de convolu��o de 

suaviza��o. Ent�o as transforma��es logar�tmicas da seq��ncia de 
intensidade observada Y = {y1, y2, ..., yN} e      s�o executadas.

2. Selecione os centros iniciais {vi1, vi2}c
i = 1 e determine o campo de polariza��o 

inicial {gk}N
k = 1 para um valor baixo, por exemplo 0.01.

3. Atualize a matriz de particionamento fuzzy {uik} usando a Eq.(4).

4. Os centros s�o gerados usando a Eq.(5).

5. Estime o campo de polariza��o usando a Eq.(6).

Repetir os passos 3 ao 5 at� ||Vnovo – Vantigo|| < ε , onde V representa os vetores que 
definem os centros, e || . || representa a norma Euclidiana. A classifica��o de cada 
pixel � determinada pelo princ�pio m�ximo da pertin�ncia. 

4. Resultados

As simula��es foram feitas com o uso dos componentes de lumin�ncia das imagens 
Lena, Moldura e Caneca. Os tamanhos utilizados para cada imagem foram 
512x512, 461458 e 657x657, respectivamente. O formato de imagem utilizado foi o 
PGM (Portable Grey Map).

Para compara��o e avalia��o dos resultados obtidos, foram implementados os 
algoritmos C-means [3,5], C-means Fuzzy e C-means Fuzzy Modificado (foco deste 
trabalho).

Para a m�scara de convolu��o do filtro da m�dia (passo 1 do C-means Fuzzy 
Modificado), estipulou-se as dimens�es 3x3, este tamanho foi selecionado por
possuir maior acuracidade do que m�scaras maiores.

Nos tr�s algoritmos, como crit�rio de parada foi utilizado o valor 0.5 de diferen�a 
entre os vetores correntes e antigos: [Vnovo – Vantigo] > 0.5. Nas simula��es do 
algoritmo C-means Fuzzy Modificado foram utilizados os par�metros: c = 2, m = 2, α 
= 0.1, α = 0.5, α = 1.0. Os resultados podem ser vistos na pr�xima p�gina.

Por fim, foi contabilizado o total de itera��es de cada algoritmo para obten��o da 
imagem final. O C-means se mostrou constante para as 3 imagens, o C-means 
Fuzzy precisou de um alto n�mero de itera��es para as imagens Lena e Caneca
(segmenta��o mais complexa) e, por fim, o C-means Fuzzy Modificado teve 
quantidades distintas de itera��es para os 3 valores de α utilizados nas simula��es. 
Os resultados s�o mostrados na Tabela 1.



(a)                      (b)

(c)                                                                         (d)

Fig. 1. Uma comparação experimental de segmentações de imagens. (a) Imagem Lena 
original. (b) segmentação por C-means tradicional. (c) segmentação por C-means fuzzy. (d) 
segmentação por C-means fuzzy modificado (α = 0.1) (e) segmentação por C-means fuzzy 
modificado (α = 0.5) (f) segmentação por C-means fuzzy modificado (α = 1.0)

(e)                                                                         (f)



(a)                                                                       (b)

(c)                                            (d)

Fig. 2. Uma comparação experimental de segmentações de imagens. (a) Imagem Moldura 
original. (b) segmentação por C-means tradicional. (c) segmentação por C-means fuzzy. (d) 
segmentação por C-means fuzzy modificado (α = 0.1) (e) segmentação por C-means fuzzy 
modificado (α = 0.5) (f) segmentação por C-means fuzzy modificado (α = 1.0)

(e)                                                                          (f)



(a)                                                                          (b)

(c)                                                                         (d)

Fig. 3. Uma comparação experimental de segmentações de imagens. (a) Imagem Caneca 
original. (b) segmentação por C-means tradicional. (c) segmentação por C-means fuzzy. (d) 
segmentação por C-means fuzzy modificado (α = 0.1) (e) segmentação por C-means fuzzy 
modificado (α = 0.5) (f) segmentação por C-means fuzzy modificado (α = 1.0)

(e)                                                                          (f)



Tabela 1 Quantidade de itera��es de cada algoritmo at� a imagem final.

Algoritmo Lena Moldura Caneca
C-means 3 3 3

C-means Fuzzy 5 1 6
C-means Fuzzy Modificado

(α=0.1) 5 4 4

C-means Fuzzy Modificado
(α=0.5) 5 3 4

C-means Fuzzy Modificado
(α=1.0) 2 5 5

5. Considerações Finais

Os algoritmos tiveram desempenhos distintos para as tr�s imagens. O C-means
mostrou-se eficiente para segmenta��es em que n�o h� a necessidade de detec��o 
de muitos detalhes da imagem, tamb�m apresentou um custo computacional 
constante e relativamente baixo se comparado aos outros dois algoritmos. J� o C-
means Fuzzy realizou uma segmenta��o rica em termos de detalhes detectados; 
contudo obteve imagens ruidosas, principalmente na imagem Caneca que, 
curiosamente, teve o menor n�mero de itera��es dentre todas as simula��es, ao 
contr�rio das outras imagens (Lena e Moldura) que demandaram as quantidades 
mais altas. Por fim, o algoritmo objeto principal de estudo, o C-means Fuzzy 
Modificado mostrou-se t�o eficiente quanto o C-means Fuzzy em termos de 
detec��o de detalhes na segmenta��o, apresentando, como previsto, varia��o no 
sinal de ru�do de acordo com os valores definidos no par�metro α, que define a taxa 
de sinal ruidoso na imagem; com rela��o � quantidade de itera��es, n�o foi poss�vel 
detectar um comportamento padr�o nas imagens para os diferentes valores de α.

6. Trabalhos Futuros

Implementa��o de t�cnicas para tratamento de sinal ruidoso, visando a obten��o de 
imagens com os objetos devidamente segmentados, detectando os detalhes devidos 
e com o m�nimo poss�vel de ru�do percebido.
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