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GÖRÜNTÜ İŞLEME-11.HAFTA 

HOUGH DÖNÜŞÜM ALGORİTMASI (Doğru, Daire ve Elipslerin tespiti) 
 

Klasik Hough dönüşüm (Classical Hough transform) algoritması en yaygın olarak parametrik ifade edilebilen 
doğru, daire ve elips gibi güzenli eğrileri tespit için kullanılır. Daha karmaşık bir hesaplama tekniği olan 
Genelleştirilmiş Hough Algoritması (Generalized Hough algorithm) burada ele alınmayacaktır. Bu algoritmanın 
en büyük avantajı resim üzerindeki boşluk ve gürültülere karşı toleranslı olmasıdır.  

Aşağıdaki resmi incelediğimizde 4 noktanın hangi çizgilere ait olduğunu belirlemeye çalışsak, çok sayıda çizgi 
olasılığı ortaya çıkacaktır.  

 

 

Herhangi bir noktanın muhtemel bir çizgiye ait olması durumunda bu çizgiyi iki şekilde resim üzerinde 
gösterebiliriz. (x,y) koordinatı çizgi üzerinde herhangi bir noktayı gösteriyorsa parametrik olarak kartezyen ve 
Polar koordinatlar olarak aşağıdaki gibi gösterebiliriz.  

Kartezyen koordinatlarda gösterilen bir doğrunun üzerindeki tüm noktalara ait denklemler, Parametre uzayına 
(özellik uzayı, Houht uzayı) taşınırsa aynı bu uzayda çizgiler belli bir noktada kesişecektir. Keşimin olduğu bu 
nokta o doğrunun (a ve b değerlerini) gösterecektir. Bu parametreler denklemden çekilirse ve buna göre 
paremetre uzayında oluşan doğruları çizersek aynı parametreye sahip çizgiler (a ve b aynı olur) bir noktada 
kesişecektir.  

Polar koordinatta r bulunmaya çalışılan çizginin orijine dik uzaklığını (normalini) temsil eder. θ açısı ise bu 
çizginin x eksenine olan açısıdır. Tüm çizgi üzerindeki noktaların bu iki değeri (r ve θ) sabittir.  

Kartezyen Koordinat Doğrunun Gösterimi Polar Koordinatta Doğrunun Gösterimi 

 
 

 

Resim uzayında bir doğru  şeklinde temsil 
edilebilir  

 

Resim uzayında bir doğru  şeklinde temsil 
edilebilir 
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Daireler ve Elipsler için ise parametrik denklemi şu şekilde kurabiliriz. Burada a ve b dairenin merkez noktasının 
koordinatlarıdır.  r ise dairenin yarıçapıdır. Parametre uzayına geçtiğimizde elimizde burada 3 tane parametre 
olacaktır (a, b, r). Bu durumda hesaplama karmaşıklığı artmaya başlayacaktır. Akümülatör dizisi denilen 
muhtemel çözümlerin sayısı, parametre sayısı ile üstel olarak artmaktadır. O yüzden çözüm uzayında 2 
parametre ile karşımıza çıkan muhtemel çözümler ile 3 parametre arasında çok fark vardır. Bu nedenle temel 
Hough tekniği basit eğriler için pratiktir.  

 

 
 

  

 

Çözüm dairesini bulmak için şu algoritmik adımları takip edebiliriz.  

a) Alınan sahne üzerinde öncelikle filtreleme operatorleri çalıştırılmalıdır. Sırasıyla griye çevirme, Gaussian 
Bluring,  Canny Edge Detector operatorleri alınan resim üzerinde üzerinde uygulanmalıdır. 

b) Hough Transform uzayı için oluşturduğumuz Accumulator A[a,b,r] dizisinin tüm elemanlarına başlangıçta 0 
atanır. Her A[a,b,r ] = 0 

c) Her pixel için yukarıda belirtilen polar koordinat denklemleri kullanılarak oluşabilecek dairelerin merkez ve 
yarıçapları hesaplanmalıdır. 

d) Her pixel için oluşturabileceği daireler oylanmalıdır. Akumülatörde belli bir sınırın üzerinde oy alanlar tespit 
edilmek istenilen dairenin merkez noktasını ve koordinatlarını barındırır.  

e) En fazla oy alan bu daire çizdirilir. 
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        Graphics CizimAlani; 
        Pen Kalem1 = new Pen(Color.Yellow, 2); 
 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //CizimAlani = pictureBox1.CreateGraphics(); 
            CizimAlani = pictureBox2.CreateGraphics(); 
        } 

       private void HOUGH_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Color OkunanRenk, DonusenRenk; 
            int R = 0, G = 0, B = 0; 
 
            Bitmap GirisResmi, CikisResmi; 
 
            GirisResmi = new Bitmap(pictureBox1.Image); 
 
 
            int ResimGenisligi = GirisResmi.Width; //GirisResmi global tanımlandı. İçerisine 
görüntü yüklendi. 
            int ResimYuksekligi = GirisResmi.Height; 
            CikisResmi = new Bitmap(ResimGenisligi, ResimYuksekligi); //Cikis resmini 
oluşturuyor. Boyutları giriş resmi ile aynı olur. Tanımlaması globalde yapıldı. 
 
            int i = 0, j = 0; //Çıkış resminin x ve y si olacak. 
 
            for (int x = 0; x < ResimGenisligi; x++) 
            { 
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                for (int y = 0; y < ResimYuksekligi; y++) 
                { 
                    OkunanRenk = GirisResmi.GetPixel(x, y); 
 
                    R = OkunanRenk.R; 
                    
                    if(R<128) //siyahsa 
                    { 
                        ParametreGrafiginiCiz(x,y); 
                    } 
 
                   
                } 
            } 
 
           
        } 
 
        public void ParametreGrafiginiCiz(int x, int y) 
        { 
            // y = mx +c 
            // c = -mx+y 
             
            for (int m = -300; m < 300; m++) 
            { 
                int c =(int)((-m * x + y )*1); 
 
                Point point1 = new Point((m+200), (c+200)); 
                Point point2 = new Point((m+200+1), (c+200)+1); 
                CizimAlani.DrawLine(Kalem1, point1, point2); 
                
            } 
        } 
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Notlar devam edecek 

 


