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WYZNACZANIE  BARWY  ROZMYTEJ  PUNKTU  
W  CYFROWYM  OBRAZIE  BARWNYM 

Słowa kluczowe 

Barwa rozmyta, cyfrowy obraz barwny, zbiór rozmyty, funkcja przynależności, 
trójkąt chromatyczności CIE, barwy składowe, obszary barwne. 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono algorytm wyznaczania barwy rozmytej punktu 
barwnego (piksela) cyfrowego obrazu barwnego. Opracowano procedurę do 
wyznaczania pojedynczej składowej wektora barwy rozmytej (czyli wyznacza-
nia stopnia przynależności punktu barwnego do jednego dowolnego obszaru 
trójkąta CIE). Następnie, korzystając z tej procedury pokazano, jak wyznaczyć 
wszystkie pozostałe składowe wektora barwy rozmytej. W tym celu rozpatrzono 
jeden obszar barwny trójkąta CIE ograniczony kilkoma krawędziami. Korzysta-
jąc z dodatkowych funkcji pomocniczych pokazano, jak wyznaczyć funkcję 
przynależności w obszarze barwnym, a następnie stopień przynależności punktu 
barwnego do danego obszaru, tj. składową wektora barwy rozmytej tego punktu. 
Przedstawiony algorytm zastosowano w oprogramowaniu komory oceny barw 
z kamerą CCD.  

Wprowadzenie  

Barwa jest ważnym nośnikiem informacji w obrazach cyfrowych, ostatnio 
wprost trudno sobie wyobrazić pracę na komputerze bez obrazów barwnych. 
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Postrzeganie barwy jest jednak skomplikowane i wysoce subiektywne, dlatego 
często stosowane jest tutaj podejście oparte na logice rozmytej. Jest szereg prac 
dotyczących przetwarzania obrazów barwnych wykorzystujących to podejście 
np. do poprawy kontrastu [5], usuwania zakłóceń obrazu [3, 4] czy segmentacji 
[7]. Problemem jest rozpatrywanie ogromnej liczby rozróżnianych barw, dlatego 
opracowano sposób wykorzystania trójkąta chromatyczności CIE [2] i metod 
logiki rozmytej [14] w celu ograniczenia liczby rozpatrywanych barw w obrazie 
cyfrowym, co przedstawiono w pracy [15]. W tym artykule przedstawiono algo-
rytm wyznaczania barwy rozmytej punktu barwnego, czyli wektora przynależ-
ności punktu barwnego do obszarów barwnych trójkąta CIE. Barwa rozmyta 
punktu barwnego obrazu jest reprezentowana przez wektor zawierający jako 
składowe stopnie przynależności punktu barwnego do poszczególnych obszarów 
barwnych w trójkącie CIE. Pierwszym etapem przy wyznaczeniu składowych 
wektora barwy rozmytej punktu barwnego obrazu jest wyznaczenie pojedynczej 
składowej, tj. przynależności punktu barwnego do dowolnego jednego obszaru 
trójkąta CIE. Dalej, korzystając ze sposobu wyznaczenia jednej składowej, 
można analogicznie wyznaczyć wszystkie składowe wektora barwy rozmytej. 
W tym celu rozpatrzymy jeden obszar barwny trójkąta CIE ograniczony kilkoma 
krawędziami, które mogą być łukami lub odcinkami (ze względu na aproksyma-
cję obszarów trójkąta CIE [14]). Dla tego obszaru, korzystając z funkcji pomoc-
niczych przedstawionych w pracy [17], można wyznaczyć funkcję przynależno-
ści. Mając teraz funkcję przynależności dla danego obszaru i badany punkt 
barwny obrazu, można wyznaczyć stopień przynależności tego punktu do dane-
go obszaru barwnego trójkąta CIE, czyli odpowiadającą temu obszarowi skła-
dową barwy rozmytej badanego punktu. 

 
 

1. Podział dowolnego obszaru barwnego trójkąta chromatyczności CIE  
na podobszary 

 
Rozpatrując dany obszar, w celu określenia funkcji przynależności, można 

zauważyć, że składa on się z mniejszych rozłącznych podobszarów, których 
ilość odpowiada liczbie krawędzi ograniczających dany obszar. Każdy podob-
szar jest wyznaczany przez jedną krawędź oraz dwa odcinki łączące środek ob-
szaru odpowiednio z początkiem i końcem tej krawędzi. 

Należy zauważyć, że te dwa odcinki należą do dwóch półprostych wycho-
dzących ze środka obszaru i przechodzących odpowiednio przez początek i ko-
niec tej krawędzi. Daje nam to dodatkowo dla każdego obszaru podział całej 
płaszczyzny trójkąta CIE na fragmenty płaszczyzny, z których każdy zawiera 
jeden podobszar, co przedstawiono na rys. 1. Otrzymujemy więc dla danego 
obszaru podział całej płaszczyzny trójkąta CIE na tyle fragmentów, ile jest pod-
obszarów, tj. krawędzi. Przy tym każdy z tych fragmentów płaszczyzny trójkąta 
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CIE zawiera dokładnie jeden podobszar, tj. jedną krawędź. Jeżeli badany punkt 
P należy do fragmentu płaszczyzny trójkąta zawierającego krawędź ki, to przyj-
muje się, że punkt P jest skojarzony z krawędzią ki. Ponadto jeżeli punkt P 
jest skojarzony z krawędzią ki i należy do obszaru O, to punkt P należy do pod-
obszaru oi. 

 
 Rys. 1. Podział płaszczyzny trójkąta CIE na fragmenty zawierające krawędzie obszaru O z wyróż-

nioną krawędzią ki i zaznaczonym podobszarem oi 
 
Przyjmijmy następujące oznaczenia: 
O  − dowolny obszar barwny trójkąta CIE, 
n − numer obszaru barwnego, 
i − numer krawędzi w danym obszarze  i=1,...,Kn 

S(xs,ys) − środek obszaru barwnego, 
K− liczba krawędzi ograniczających obszar O, 

k − dowolna krawędź obszaru (łuk albo odcinek),  
ki − i-ta krawędź danego obszaru;  i = 1,..., K, 
R(xk,yk) − środek okręgu zawierającego krawędź-łuk , 

( , )P x y − punkt barwny o wartościach współrzędnych i  ,x x y y= =  
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Ki,1(xi,1,yi,1) − początek krawędzi ki,
 

Ki,2(xi,2,yi,2) − koniec krawędzi ki,  
pi,1 − prosta przechodząca przez środek obszaru S i początek krawędzi ki,

 

pi,2 − prosta przechodząca przez środek obszaru S i koniec krawędzi ki.
 

 
Aby obliczyć funkcję przynależności punktu P do obszaru, należy najpierw 

określić, z którą krawędzią ki tego obszaru skojarzony jest punkt P. Aby to zro-
bić, potrzeba wyznaczyć równania prostych pi,1 i pi,2, a następnie sprawdzić czy 
punkt P znajduje się w podobszarze wyznaczonym przez te proste. Przejdźmy 
zatem do szczegółowych rozważań na ten temat. 

Krawędzie każdego obszaru dzielą całą powierzchnię trójkąta CIE na K 
fragmentów, z których każdy ograniczony jest dwoma półprostymi wychodzą-
cymi ze środka S obszaru i przechodzącymi � pierwsza przez początek Ki,1, 
a druga przez koniec Ki,1 krawędzi ki; obydwie te półproste należą, odpowiednio, 
pierwsza od prostej pi,1, a druga do prostej pi,2.  

Ponieważ wartości współrzędnych punktu ),( yxP  otrzymujemy ze wzo-
rów na współrzędne trójchromatyczne x i y, to współrzędne te nigdy nie wyjdą 
poza trójkąt CIE, co z kolei oznacza, że wszystkie fragmenty powierzchni wy-
znaczane przez krawędzie obszaru (tzn. zawierające te krawędzie) są zawsze 
jednoznacznie określone przez półproste wychodzące ze środka obszaru i prze-
chodzące, pierwsza przez początek, a druga przez koniec każdej krawędzi ob-
szaru.  

Równania prostych przechodzących przez środek S(xs,ys) obszaru oraz 
przez początek Ki,1 i koniec Ki,2 krawędzi ki są następujące: 

 
 pi,1 :   y = ai,1x + bi,1 dla xi,1 ≠ xs           (1) 

 x = xs   dla  xs = xi,1  
i 

 pi,2 :  y = ai,2x + bi,2 dla xi,2 ≠ xs                                (2) 
 x = xs   dla  xs = xi,2  
gdzie  
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=  i bi,2 = ys − ai,2xs            (4) 

 
Zatem korzystając z przedstawionych równań prostych oraz równań opisu-

jących krawędzie 14 mamy jednoznacznie wyznaczone podobszary dla każdego 
z wyróżnionych obszarów barwnych trójkąta CIE.  
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2. Wyznaczanie dla danego obszaru krawędzi skojarzonej z badanym 
punktem barwnym 

 
Chcąc na podstawie funkcji pomocniczych wyznaczać stopień przynależ-

ności punktu do określonego obszaru barwnego, musimy wiedzieć, którą z kra-
wędzi tego obszaru uwzględniać we wzorach określających funkcje pomocnicze 
[14, 5]. Aby to rozstrzygnąć, musimy zbadać położenie trzech punktów: bada-
nego punktu P oraz dwóch punktów ograniczających krawędź ki � początku Ki,1 
i końca Ki,2. 

 Jeżeli punkty P i Ki,2  są po tej samej stronie półprostej wychodzącej ze 
środka obszaru i przechodzącej przez Ki,1 (pod lub nad pi,1) oraz punkty P i Ki,1 
są także po tej samej stronie drugiej półprostej, wychodzącej ze środka i prze-
chodzącej przez Ki,2, to punkt P jest skojarzony z krawędzią ki. 

Aby to zapisać formalnie, przyjmiemy dodatkowe oznaczenia: 
ωi,1 − parametr przyjmujący wartość 1 (ωi,1 = 1), jeśli koniec Ki,2 krawędzi ki  

znajduje się pod półprostą, wyznaczaną przez prostą pi,1, i wartość 0  
w przeciwnym przypadku, 

ωi,2 −  parametr przyjmujący wartość 1 (ωi,2 = 1), jeśli początek Ki,1 krawędzi ki  
znajduje się pod półprostą, wyznaczaną przez prostą pi,2 i wartość 0  
w przeciwnym przypadku, 

υi,1 −  parametr przyjmujący wartość 1 (υi,1= 1), jeśli punkt P znajduje się pod 
półprostą, wyznaczaną przez prostą pi,1 i wartość 0 w przeciwnym przy-
padku, 

υi,2 − parametr przyjmujący wartość 1 (υi,2= 1), jeśli punkt P znajduje się pod 
półprostą, wyznaczaną przez prostą pi,2 i wartość 0 w przeciwnym przy-
padku. 

Algorytm wyboru krawędzi ki skojarzonej z punktem ),( yxP : 
1. Sprawdzamy czy początek krawędzi Ki,1(xi,1, yi,1) leży pod półprostą wyzna-

czoną przez pi,2, wstawiając współrzędne początku Ki,1 do równania prostej 
przechodzącej przez koniec Ki,2 (xi,2, yi,2) i środek S  
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2. Sprawdzamy czy koniec krawędzi Ki,2 (xi,2, yi,2) leży pod półprostą wyznaczo-
ną przez pi,1, wstawiając współrzędne końca Ki,2 do równania prostej prze-
chodzącej przez początek Ki,1 (xi,1, yi,1) i środek S 
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3. Sprawdzamy czy punkt P(x,y) leży pod półprostą wyznaczoną przez pi,1; 
w tym celu wstawiamy współrzędne punktu P do równania prostej pi,1 
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4. Sprawdzamy czy punkt P(x,y) leży pod półprostą wyznaczoną przez pi,2; 

w tym celu wstawiamy współrzędne punktu P do równania prostej pi,2 
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Wniosek: 

Punkt P jest skojarzony z krawędzią ki, jeżeli spełniony jest warunek:  
 

 2,2,1,1, iiii υωυω ==   i     (9) 

 
Inaczej mówiąc, punkt P jest skojarzony z krawędzią ki, jeżeli należy do 

fragmentu obszaru trójkąta CIE ograniczonego przez proste pi,1, pi,2 i zawierają-
cego krawędź ki. Jest tak wtedy, jeżeli leży po tej samej stronie prostej wyzna-
czanej przez pi,2 co początek Ki,1 krawędzi oraz po tej samej stronie prostej wy-
znaczanej przez pi,1 co koniec Ki,2 krawędzi. 

3.  Algorytm wyznaczania składowych wektora barwy rozmytej dla punktu 
obrazu 

Mając teraz znalezioną krawędź skojarzoną z badanym punktem ( , ),P x y  
możemy tę właśnie krawędź uwzględnić we wzorze określającym funkcję po-
mocniczą i wyznaczyć stopień przynależności badanego punktu do danego ob-
szaru barwnego, a więc określić odpowiadającą mu składową wektora barwy 
rozmytej. Algorytm wyznaczania tej składowej na podstawie funkcji pomocniczej 
[17, 13], którą dla wybranej krawędzi ki oznaczymy jako βi, jest następujący.  

 
Algorytm wyznaczania stopnia przynależności punktu P do obszaru: 

 
1. Wyznaczyć krawędź ki skojarzoną z punktem ),( yxP  zgodnie z algorytmem 

wyboru krawędzi skojarzonej z punktem. 
2. Wyznaczyć funkcję pomocniczą według wzoru  
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gdzie:   i   � jest numerem krawędzi rozważanego obszaru, skojarzonej z punktem P  
o
iβ − funkcją pomocniczą dla krawędzi-łuku ki 

p
iβ − funkcją pomocniczą dla krawędzi-odcinka ki 

 
3. Wyznaczyć przynależność według wzoru  
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Stosując powyższy algorytm wyliczania przynależności punktu P do obsza-

ru dla każdego z obszarów barwnych trójkąta CIE, otrzymamy przynależności 
do wszystkich obszarów barwnych trójkąta CIE, czyli składowe wektora barwy 
rozmytej. Schemat blokowy algorytmu wyznaczania wszystkich składowych 
wektora barwy rozmytej h przedstawiono na rys. 2. 

Przestrzeń barw H odpowiada całej płaszczyźnie trójkąta chromatyczności 
CIE i jest iloczynem kartezjańskim barw składowych. Obszary barwne odpo-
wiadają barwom składowym [15], a wektor h określa barwę rozmytą punktu 
barwnego (piksela), natomiast składowe wektora � hj odpowiadają stopniom 
przynależności do barw składowych.  

Można to zapisać następująco: 
 

 h∈H     (12) 
 

 H=H1 × H2 ×⋅⋅⋅× Hn     (13) 
 

 h=[h1,h2,�, hn]; hj∈ Hj, j=1,�,n   (14) 
 

 hj =µj(x,y)    (15) 
 

Otrzymaliśmy więc sposób określania dla badanego punktu barwnego wek-
tora barwy rozmytej, który zawiera informację o przynależności barwy punktu 
do wszystkich barw składowych wyróżnionych w trójkącie chromatyczności 
CIE. Taki wektor rozmyty może być wejściem do systemów wnioskujących 
wykorzystujących sieci neuronowe, logikę rozmytą lub systemy rozmyto- 
-neuronowe [10]. 
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Rys. 2. Algorytm wyznaczania składowych wektora barwy rozmytej punktu barwnego P 
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Podsumowanie 

Przedstawiony w artykule algorytm wyznaczania wektora barwy rozmytej 
punktu barwnego (piksela) polega na wyznaczaniu stopnia przynależności punk-
tu barwnego do wszystkich barw składowych odpowiadających wyróżnionym 
obszarom barwnym w trójkącie chromatyczności CIE. Podano także algorytm 
wyznaczania krawędzi skojarzonej z badanym punktem, oznaczający 
w rzeczywistości dekompozycję obszaru na podobszary, potrzebne (ze względu 
na parametry krawędzi) przy wyznaczaniu stopnia przynależności punktu do 
obszaru. Zaprezentowany algorytm wykorzystuje się między innymi przy prze-
kształcaniu cyfrowego obrazu barwnego w zbiór rozmyty [8], który jest wyko-
rzystywany w systemach wnioskowania [6, 10, 11]. Ponadto był z powodzeniem 
zastosowany przy budowie oprogramowania komory oceny barw z kamerą CCD 
[16]. W tym przypadku osiągane wyniki były zależne przede wszystkim od sys-
temu wnioskowania i przy stosowaniu systemu rozmyto-neuronowego popraw-
ność klasyfikacji wynosiła powyżej 84% w �najtrudniejszych� przypadkach 
[10], co świadczy o poprawności i skuteczności prezentowanego algorytmu. 
Warto zauważyć, że osiągane wyniki są porównywalne z wynikami osiąganymi 
w podobnych systemach z logiką rozmytą [1]. Prezentowany algorytm jest  
w istocie podstawowym algorytm koniecznym we wszystkich badaniach, prze-
twarzania informacji barwnej, opartych na wykorzystaniu �rozmytych� obsza-
rów barwnych trójkąta chromatyczności CIE.  

Bibliografia 

1. Faria, J.  Martins, T.  Ferreira, M.  Santos, C.: Acomputer vision system for 
color grading wood boards using Fuzzy Logic, Industrial Electronics, 2008. 
ISIE 2008. IEEE International Symposium on, pp. 1082�1087.  

2. Felhorski W., Stanioch W.: Kolorymetria trójchromatyczna, WNT, War-
szawa 1973. 

3. Kundra H., Ashima, Verma M.: Image Enhancement Based On Fuzzy 
Logic, International Journal of Computer Science and Network Security, 
vol.9 No.10, October 2009, pp. 141�145. 

4. Milindkumar V. Sarode, Ladhake S.A., Prashant R. Deshmukh: Fuzzy sys-
tem for color image enhancement, World Academy of Science, Engineering 
and Technology 48, 2008, pp. 311�316. 

5. Murtaza S.M.,  Ahmad J.,  Ali U.: Efficient Generalized Colored image 
Enhancement, Cybernetics and Intelligent Systems, 2006 IEEE Conference 
on, pp. 1�5.  

6. Rutkowska D., Wiaderek K.: Fuzzy classification of colour patterns, V Con-
ference Neural Network and Soft Computing, Zakopane 2000, Poland, 
pp. 368�373. 



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 2-2010 
 

204

7. Shamir L.: Human Perception-based Color Segmentation Using Fuzzy 
Logic, Computer Vision and Pattern Recognition. 2006; 2: 496�505. 

8. Wiaderek K.: Metody otrzymywania zbiorów rozmytych reprezentujących 
cyfrowe obrazy barwne, Problemy Eksploatacji, Nr 1, ITeE, Radom 2003, 
s. 55�63. 

9. Wiaderek K.: Badanie funkcji przynależności w analizie obszarów barw-
nych, Problemy Eksploatacji, Radom 2000. 

10. Wiaderek K.: Klasyfikacja obrazów barwnych przy wykorzystaniu sieci 
neuronowej I logiki rozmytej, praca doktorska, Częstochowa 2000. 

11. Wiaderek K., Rutkowska D.: A parallel inference system for colour pattern 
classification, II Krajowa Konferencja Komputerowe Systemy Rozpozna-
wania KOSYR 2001, Miłków, 28�31 maj 2001, s. 205�210. 

12. Wiaderek K., Rutkowska D.: Rozpoznawanie obrazów barwnych z zastoso-
waniem sieci neuronowej, IX Krajowa Konferencja Naukowa Biocyberne-
tyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa 1999, pp. 888�892. 

13. Wiaderek K.: Ulepszony algorytm wyliczania funkcji przynależności i okre-
ślania barwy punktu, Problemy Eksploatacji, nr 1, Radom 1999, pp. 129� 
�136. 

14. Wiaderek K., Wojutyński J.: Sposoby fuzyfikacji określeń barw na diagra-
mie CIE, Problemy Eksploatacji, no. 1, Radom 1999, pp. 117�128. 

15. Wiaderek K.: Wykorzystanie trójkąta chromatyczności CIE do ograniczenia 
liczby barw w cyfrowym obrazie barwnym, Problemy Eksploatacji 
nr 2/2002, Radom 2002. 

16. Wojutyński J., Wiaderek K.: Komputerowe diagnozowanie stopnia skoro-
dowania na podstawie oceny barwy, Materiały IV Krajowej Konferencji 
Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów Diag�98, Szczecin-
Międzyzdroje � Ystad, 14�18 września 1998, s. 209�214. 

17. Wojutyński J., Wiaderek K.: Metody wyliczania funkcji przynależności 
i określania barwy punktu, Problemy Eksploatacji, no. 1, Radom 1999, pp. 
107�116. 

18. Zadeh L. A.: Fuzzy Sets, Information and Control, vol. 8, 1965, pp. 338� 
�353. 

19. Zausznica A.: Nauka o Barwie, PWN, Warszawa 1959. 
 
 

Recenzent: 
Dominik SANKOWSKI 

 
 
 
 
 



2-2010 PROBLEMY  EKSPLOATACJI  
 

205

Determining the fuzzy colour of a pixel in a digital coloured picture 
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Summary  

This paper presents the algorithm that calculates the fuzzy colour of a pixel 
in a digital coloured picture. The fuzzy colour is treated as the vector comprised 
of components that represent degrees of membership of the pixel to colour areas 
in the C.I.E. chromaticity triangle. In order to determine a single component of 
the vector of the fuzzy colour (i.e. to determine the degree of membership of a 
pixel to a given area of the C.I.E. triangle), a special procedure was developed. 
As shown in the paper, the procedure was subsequently used to determine all the 
remaining components. It was exemplified in the analysis of one colour area of 
the C.I.E. triangle bounded by several edges. The paper also presents how to 
determine the membership function in colour areas, and subsequently the degree 
of membership of a coloured point to a given colour area, i.e. a vector 
component of the fuzzy colour. The proposed algorithm was applied to the 
software for a colour assessment chamber with a CCD camera. It is in fact the 
key algorithm in all research on information processing which is based on fuzzy 
coloured areas of the C.I.E. chromaticity triangle. 

 


