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UKŁAD SORTUJĄCY
S
OBIEKTY NA
PODSTAWIE ROZPOZNAWANIA
R
KSZ
ZTAŁTÓW
Streszczenie
W pracy przedstawiony zosttał projekt urządzenia sortującego obiekty na poodstawie ich kształtu.
Proces sortowania odbywa siĊĊ z wykorzystaniem wybranych transformacji całkowych, tutaj z
wykorzystaniem transformacji Fouriera. Urządzenie sterowane jest z wykoorzystaniem systemu
ekspertowego.

WSTĉP
Transformacja Fouriera jeest transformacją całkową, która wykorzystyywana jest w wielu
dziedzinach nauki i techniki. Jest stosowana w wielu obszarach badaĔ nadd rozpoznawaniem,
np. rozpoznawaniem sygnnałów [5, 6], rozpoznawaniem odciskków palców [4],
rozpoznawaniem wzorów (ppattern recognition) [2, 3]. Wydaje siĊ naturalną rzeczą
zastosowanie tej transformatyy do rozpoznawania kształtów pojedynczych obiektów
o
dla celów
sortowania.

1. ZASADY FUNKCJO
ONOWANIA UKŁADU

Rys. 1. Układ sortujący obiekty na
n podstawie rozpoznania kształtu.
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Schemat układu został przedstawiony na rys. 1. Kamery rejestrują obraz obiektu z góry i
boku, nastĊpnie obrazy przesyłane są do pamiĊci komputera, gdzie specjalny program oblicza
transformacje Fouriera dla kaĪdego z nich. NastĊpnie obrazy transformacji trafiają do systemu
ekspertowego, zawierającego transformacje dla róĪnych kształtów i nastĊpuje porównanie
z próbkami zawartymi w systemie ekspertowym w celu rozpoznania danego kształtu. Kolejną
czynnoĞcią układu jest przesłania odpowiedniego sygnału do układu sortującego, który
odpowiednio przekierowuje obiekt. TaĞma przesuwa siĊ i rozpoznawany jest kolejny obiekt.

2. ZASADY DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA
CzĊĞü software’owa systemu opera siĊ na module szybkiej transformacji Fouriera. Sama
transformacja jest przekształceniem całkowym, które opisuje równanie (1).
F (ν x ,ν y ) =

∞ ∞
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+ yν y ) dxdy,
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gdzie ν x ,ν y są tzw. czĊstoĞciami przestrzennymi, bĊdącymi współrzĊdnymi na płaszczyĨnie
Fouriera. x,y są współrzĊdnymi na płaszczyĨnie obrazu obiektu. W powyĪszym równaniu
f ( x, y ) symbolizuje funkcjĊ opisującą sam obiekt (zdjĊcie), zaĞ F (ν x ,ν y ) symbolizuje
transformatĊ Fouriera. PoniewaĪ istotna jest szybkoĞü działania programu, najlepiej jest
zastosowaü numeryczną szybką transformacjĊ Fouriera. WiąĪe siĊ to z przyjĊciem
okreĞlonych załoĪeĔ. ZałóĪmy, Īe rozmiar obrazu wynosi M×N pikseli, oraz M = N.
Najszybsza odmiana algorytmu szybkiej transformacji Fouriera funkcjonuje dla M i N
bĊdącymi całkowitą potĊgą liczby 2. Numeryczne obliczenie transformacji Fouriera polega na
wykonaniu nastĊpującej operacji:
F (k , l ) = ¦ ¦ f (m, n ) exp(− i 2πmkΔxΔν x ) exp(− i 2πnlΔyΔν y ) ,
N

M

(2)

n =0 m = 0

gdzie k, l numerują punkty próbkowania odpowiednio wzdłuĪ osi x i y na płaszczyĨnie obrazu
badanego obiektu, zaĞ m, n odpowiednio wzdłuĪ osi ν x iν y na płaszczyĨnie Fouriera, k = {0,
1, …, K}, l = {0, 1, …, L}. Δx oraz Δy są krokami próbkowania na płaszczyĨnie obrazu
(odległoĞci miĊdzy kolejnymi punktami próbkowania), zaĞ Δν x i Δν y są krokami
próbkowania na płaszczyĨnie Fouriera. Algorytm szybkiej transformacji Fouriera wymaga
aby K = M i L = N. Musi byü jeszcze spełnione tzw. twierdzenie o próbkowaniu, aby nie
wystąpił efekt aliasingu, tzn. muszą byü spełnione nastĊpujące nierównoĞci [1]:
1
1
1
1
Δx ≤
, Δy ≤
, Δν y ≤
oraz Δν x ≤
.
(3)
KΔν x
LΔν y
MΔx
NΔy
Algorytm szybkiej transformaty Fouriera wymaga, aby powyĪsze nierównoĞci były
równoĞciami.
Po wyznaczeniu transformaty Fouriera, kolejnym etapem przetwarzania jest porównanie z
wzorcem. PoniewaĪ tego typu obrazy są dwuwymiarowe, porównanie z wzorcami moĪe byü
czasowo nieopłacalne. W tabeli 1 przedstawione zostały przykładowe obiekty i ich
transformaty Fouriera. Transformaty te zostały wygenerowane za pomocą modułu szybkiej
transformacji Fouriera zaprogramowanego przez autora. Widaü z obrazów transformat
przedstawionych w 3 kolumnie tabeli, Īe moĪna wyróĪniü osie symetrii transformat.
Prezentowany model systemu ekspertowego zawiera nie tylko obrazy transformat i
informacje o kształcie obiektu, ale równieĪ informacje o osiach symetrii.
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Tab. 1. Transformaty Fouriera dlla wybranych obiektów
Obiekt

Obraz obiektu

Trransformata

Kwadrat

Kwadrat przesuniĊty

Kwadrat obrócony

Prostokąt

Koło

Owal

ħródło: własne oprogramowanie (w
w jĊzyku Delphi)

Z uwagi na kształt widma obiektów takich jak koło, czy owal, poróównanie rozkładów
transformat wzdłuĪ osi symetrrii mogłoby daü wynik fałszywy, naleĪy wybraü jeszcze np. dwa
przekroje płaszczyzny Fourierra pod kątem np. 45° do osi symetrii. Do porrównania badanego
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obiektu z wzorcem z systemu ekspertowego, najłatwiej wykorzystaü np. funkcjĊ korelacji
wzajemnej:
∞

R xy (rτ ) =

³ p (r ) p (r − rτ )dr ,

i

i

i

x

y

(4)

−∞

gdzie i numeruje poszczególne przekroje, indeks x oznacza i-ty przekrój wzorca, zaĞ y – i-ty
przekrój transformaty badanego obiektu. rτ oznacza przesuniĊcie obu przekrojów
traktowanych jako dwa porównywane sygnały. PoniewaĪ transformacja Fouriera jest
niezmiennicza ze wzglĊdu na translacje, wiĊc w tym przypadku rτ = 0 . Biorąc pod uwagĊ
fakt, Īe mamy do czynienia ze spróbkowanymi przekrojami, wzór (4) przybiera postaü:
Ni

R xy = ¦ p x (n )p y (n ).
i

i

i

(5)

n =0

JeĪeli przyjmiemy, Īe sygnały p x i p y są znormalizowane, to wówczas wartoĞci Rxy
bĊdą zawarte w przedziale domkniĊtym [0, 1]. Im wiĊksze podobieĔstwo sygnałów, tym
wartoĞü jest bliĪsza 1. NaleĪy teraz ustaliü kryteria, jakie powinny spełniaü funkcje korelacji
wzajemnej dla wszystkich przekrojów, aby stwierdziü, Īe kształt został rozpoznany.
i

i

i

PODSUMOWANIE
JeĞli kształt obiektu bĊdzie bardziej skomplikowany, moĪe siĊ okazaü, Īe transformacja
Fouriera nie wystarczy do rozpoznania kształtu. Wtedy moĪna zaprząc do systemu inne
transformacje całkowe, jak np. transformacjĊ Radona [8]. W tym przypadku moĪe siĊ okazaü,
Īe lepszym narzĊdziem porównywania badanego obiektu z szablonami bĊdzie transformacja
falkowa [7].
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SYSTEM SORTING OBJECTS ON THE BASE
OF SHAPE RECOGNITION
Abstract
There is presented object sorting system In the paper. System is working on the base of shapes
recognition. Sorting process is taking place with use of integral transformations, here with help of
Fourier transforms. The device is controlled with help of expert system.
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