
Morfologia Matemática 
colorida

Conceitos fundamentais:
<a href="http://www2.ic.uff.br/PosGraduacao/Dissertacoes/266.pdf">



Morfologia Matemática de imagens coloridas

•Amplamente explorada em sua forma 
binaria e em cinza, mas ainda em 
pesquisa para CORES. 

•A MM de imagens coloridas geralmente é
tratada como um caso especial de MM em 
cinza, onde os operadores se aplicam 
separadamente nas componentes R, G e 
B e depois recombinados. 

•As dificuldades de ordenar as cores 
mostra-se o principal responsavel por isto. 



Bases:
• metrica para o espaco de cor utilizado, em 

especial na combinação de canais
• A escolha do espaco de cor a ser usado é

fundamental
• A ordenação entre os canais o elemento 

importante para todas as operações não 
binárias

Resolveria tudo termos em 
cores um modelo digital de 
elevacao 
ou DEM (Digital Elevation 
Model)? 



Diferenças de cinza para binário:

• Em sinais, funções ou imagens!



Complemento e umbra



Erosão e dilatação



Abertura e fechamento





Frequencia ou comprimento de 
onda da luz visivel



Cor pura x cor em mistura



Luz branca:



Matiz (Hue), Saturação

• Intensidade



Olho humano e celulas da retina



Bastonetes

• Visão monocromáica:



cones

• 3 tipos:



Teoria de Yong

• Yong, no seculo XIX, mostrou 
experimentalmente que a retina tem 3 
tipos distintos de fotopigmentos, sensıveis 
`as  3 cores primarias: vermelho, verde e 
o azul.

• Ele concluiu ainda que esta decomposicao 
da luz em 3 cores nao é uma 
caracterıstica da luz , mas sim uma 
caracterıstica do sistema visual humano



Curvas de respostas dos 
3 tipos de cones



Imagens monocromáticas

• Voce tem perfeitamente a não das formas 
mesmo semas cores!



Imagem colorida
• A capacidade de interpretar formas 

tridimensionais e a organizacao espacial 
independem da cor, mas sim da 
iluminacao das formas que representam.



• A cor e a iluminacao sao analisadas por 
partes diferentes do celebro, estas partes 
estao fisicamenente separadas e sao 
anatomicamente tao distintas quanto

• sao a visao e a audicao.



• Ao sair da retina os impulsos 
eletroquımicos que determinam a cor 
seguem seu caminho para o sistema 
perceptivo, mas como a cor é
determinada? A trinca de informacao que 
sai da retina se transforma em uma dupla 
de cores oponentes (amarelo-azul, 
vermelho-verde), agindo como um filtro, 
tornando a codificacao da cor mais 
seletiva



• Em seguida o sinal segue para o celebro 
onde se direciona a areas especıficas 
para o tratamento de cor e iluminacao. 
Esta divisao é responsavel por diferentes  
percepcoes independentes.



Espacos de Cores
• Para que a quantificacao seja possıvel, ée 

necessario um domınio para se
• trabalhar com a cor, ou seja, um espaco de 

cores. 
• Neste são desejadas as seguintes 

propriedades:
– Capacidade de representar a maior quantidade de 

cores poss´ıveis.
– Possuir uma base (com o menor numero de cores 

possıveis) capaz de gerar todo o espaco.
– Considerar as caracterısticas fisiologicas do sistema 

otico e subjetivas do sistema perceptivo.



espaco de cor RGB

C = r ・ R + g ・ G + b ・ B

onde R,G e B sao as cores primarias e r, g e b os coeficientes da mistura

Em geral define-se em tres o numero de cores primarias em um espaco,
devido ao fato do olho humano possuirem tres tipos de fotoreceptores. 

Nem todos os espacos de cor possuem uma base, nos espacos de cores HSV e 
HSL nao existe um grupo de cores primarias.

Mesmo em um espaco com uma base, nem sempre essa base sera formada
por cores visıveis. Por exemplo no espaco de cor XYZ, os 3 comprimentos
de onda primarios X, Y e Z que formam a base nao sao visıveis, mas podem
ser usados para produzir todas as outras cores visıveis



Existem 4 modelos, sao eles :

• Fisiologico.
• Sensacoes Oponentes.
• Baseado em Medidas Fısicas.
• Psicofısico.



Modelo Fisiologico

• consideram a fisiologia do olho humano, 
ou seja, considera a existencia de 3 
celulas receptoras de luz combinando 3 
elemntos (Aditivos >para as cores por 
exemplo: vermelha, verde e azul. Ou 
Subtrativos para as tintas por exemplo: > 
magenta, amarelo e ciano



Modelo de Sensacoes 

Oponentes
• considera que as respostas dos 3 tipos de cones sao 

combinadas para alimentar um dos 2 canais de cores 
oponentes: o vermelhoverde e o amarelo-azul

• Este modelo usa a caracterıstica de que a cor vermelha 
e verde se cancelam, ou seja, nao sao vistas 
simultaneamente no mesmo lugar, nao existe o 
vermelho-esverdeado, o mesmo acontece com o 
amarelo e o azul, nao existindo assim o azul-amarelado.

• Este espaco consegue explicar varios fenomenos 
visuais que nao sao adequadamente explicados pelas 
outras teorias.



Modelo Baseado em Medidas 

Fısicas

• modelos colorimetricos. Estes consideram 
um observador padrao medio e medidas 
fotometricas obtidas atravez de 
experimentos com filtros para a 
composicao de cores, realizadas por 
orgãos como a Comission Internationale 
de l´Eclairage



Modelo Psicofısico

• Estes tipos de espacos sao baseados na percepcao 
subjetiva da cor pelo ser humano, ou seja, como a cor e 
a iluminacao sao tratadas de formas distintas pelo 
sistema perceptivo , a componente de intensidade (ou 
brilho) nestes tipos de espacos  fica desacoplada da 
informacao cromatica (matiz + saturacao).

• Umas das primeiras tentativas de organizar a percepcao 
das cores em um espaco  se atribue a Munsell e 
Ostwald (em 1915). 

• Outro exemplo é o espaco HSV , com as componentes
matiz(Hue), saturacao(Saturation) e intensidade(Value).



O espaco HSV foi desenvolvido em 
1978 por Alvey Ray Smith,

• baseando-se em como um artista plastico 
descreve as misturas de cores.

• as cores principais (vermelho, amarelo, verde, 
ciano, azul e magenta) ocupam os vertices da 
base de uma piramide hexagonal invertida



Hanbury and Serra

• define an ordering in space HSL that considers 
components H and S. Their ordering is called saturation–
weighted hue: it computes a new H’ value for each 
vector on HLS. Let ci = (Hi, Si, Li) be a color in HSL
space. Then a new hue component Hi’ is computed by 
the following equation:

• After the determination of the ordering based on the 
saturation-weighted hue, the original hue is restored to 
avoid the appearance of false colors in the remaining 
process using such formulation. The main feature of this 
metric is that maximum-chrome or purity colors present 
greater probability to be on the limits of the ordering 
relation defined on the color space. 

Serra’s strategy is an example of reduced ordering.



A ordenação e o uso de uma 
metrica entreos 3 eixo 

• É fundamental na morfologia colorida

• Diversas propostas já foram feitas. 
• Veja exemplos em :
• www2.ic.uff.br/Dissertacoes/266.pdf


