
Διάταξη τιμών
Μέγιστη / ελάχιστη τιμή

Μορφολογική επεξεργασίαΜορφολογική επεξεργασία

Χωρική επεξεργασία
Έκταση γειτονιάς
Συμμετρικά ως προς το σημείο αναφοράς
Συχνά τετραγωνική περιοχή (2 K+1) x (2 K+1)
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Μορφή επιφάνειαςΜορφή επιφάνειας
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Συστολή τιμών / τοπικά ελάχιστηΣυστολή τιμών / τοπικά ελάχιστη

5x5

Μειώνει την ένταση
Περιορίζει ή εξαφανίζει φωτεινά στίγματα
Λεπταίνει φωτεινές ‘γραμμές’
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Αυξάνει την ένταση
Περιορίζει ή εξαφανίζει σκοτεινά στίγματα
Πλαταίνει φωτεινές ‘γραμμές’

Διαστολή τιμών / τοπικά μέγιστηΔιαστολή τιμών / τοπικά μέγιστη

5x5
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Διαστολή και ΣυστολήΔιαστολή και Συστολή
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Διαστολή και ΣυστολήΔιαστολή και Συστολή
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Συστολή  και Διαστολή στη σειρά

ΆνοιγμαΆνοιγμα

f b=( f⊖b)⊕b̆
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Συστολή  και Διαστολή στη σειρά
Λειαίνει τις 'κορυφές'
Αδύναμη πράξη

ΆνοιγμαΆνοιγμα

5x5

f b=( f⊖b)⊕b̆
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Διαστολή και Συστολή  στη σειρά
Λειαίνει τις 'χαράδρες'
Αδύναμη πράξη

ΚλείσιμοΚλείσιμο

5x5

f b=( f⊕b)⊖b̆
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Άνοιγμα και κλείσιμοΆνοιγμα και κλείσιμο

Gonzalez & Woods, Digital Image Processing
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Άνοιγμα και κλείσιμοΆνοιγμα και κλείσιμο

Άνοιγμα Κλείσιμο

δίσκος
ακτίνας 5

Gonzalez & Woods, Digital Image Processing

δίσκος
ακτίνας 3
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Μείωση θορύβου Μείωση θορύβου 
“αλατοπίπερο”“αλατοπίπερο”

Ποσοστό : 0.05 Άνοιγμα Κλείσιμο

Ο συνδυασμός ανοίγματος και κλεισίματος
πρακτικά ισοδυναμεί με φίλτρο μεσαίας τιμής

f b ( f b)
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Μορφολογική εξομάλυνση τιμώνΜορφολογική εξομάλυνση τιμών

Ο συνδυασμός ανοίγματος και κλεισίματος
πρακτικά ισοδυναμεί με φίλτρο μεσαίας τιμής

f b ( f b)

δίσκος
ακτίνας 3

δίσκος
ακτίνας 1

δίσκος
ακτίνας 5

Gonzalez & Woods, Digital Image Processing
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Ανίχνευση κορυφών της έντασης Ανίχνευση κορυφών της έντασης (('tophat''tophat'))

Δυαδική μετά
την ανίχνευση

Δυαδική χωρίς
ανίχνευση

Αντικείμενα μικρότερα από το δομικό στοιχείο και φωτεινότερα του περίγυρού τους

Διαφορά με το άνοιγμαΔιαφορά με το άνοιγμα f−f b
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Τονισμός φωτεινής αντίθεσηςΤονισμός φωτεινής αντίθεσης

f + tophat(f) - bothat(f)

3 f−f b−f b=3 f−( f⊕b)⊖b̆−(f⊖b)⊕b̆
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Μορφολογικό LaplacianΜορφολογικό Laplacian

5 x 5

Διαστολή + Συστολή – 2 x Αρχική
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Μορφολογική κλίσηΜορφολογική κλίση

5 x 5

Διαστολή - Συστολή 

3 x 3
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