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 The equilibration property is expressed by Fick’s law:

 This equation states that a concentration gradient ∇u causes a flux j which aims 
to compensate for this gradient.

 The relation between ∇u and j is described by the diffusion tensor D, a positive 
definite symmetric matrix.

 The case where j and ∇u are parallel is called isotropic.
 Then we may replace the diffusion tensor by a positive scalar-valued 

diffusivity g. In the general anisotropic case, j and ∇u are not parallel.
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 The observation that diffusion does only transport mass without destroying it 
or creating new mass is expressed by the continuity equation
where t denotes the time.

 If we plug in Fick’s law into the continuity equation we end up with the 
diffusion equation

 This equation appears in many physical transport processes. In the context of
heat transfer it is called heat equation.
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 In image processing we may identify the concentration with the grey value at a 
certain location. 

 If the diffusion tensor is constant over the whole image domain, one speaks of
homogeneous diffusion, and a space-dependent filtering is called
inhomogeneous.

 Often the diffusion tensor is a function of the differential structure of the 
evolving image itself. Such a feedback leads to nonlinear diffusion filters. 

 Diffusion which does not depend on the evolving image is called linear.
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SEADانتشار ناهمسانگرد براي برجسته سازي نواحی لکه : مثال

براساس مطالعات در یک لکه ي گوسی
.بردار ویژه     شعاعی و بردار ویژه ي      عمود بر شعاع است

:بنابراین
:  به صورت زیر طراحی شده اندبرجسته سازي لکه برايشروط انتشار 

:به صورت مقابل ارایه شد) ضرایب نرخ انتشار(و روابط پیشنهادي براي    و      
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SEADWناحیه بندي و الگوریتم پیشنهادي : کاربرد فیلتر
روشی جدید و خودکار براي ناحیه بندي تصویر
رفع مشکل ناحیه بندي بیش از حد در تبدیل حوضه ي آبریز

خروجی فیلتر براي یافتن نشانگر ها
ادیانخروجی انتشار یافته براي محاسبه  ي گر
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، تصاویر مصنوعیSEFفیلتر -نتایج ناحیه بندي لکه ها
 خروجی فیلترSEF و

SEFWمقایسه با 

ین ایجاد تصویري با مقادیر ب
1صفر و 

 حذف نویز ها در فیلترSEF
 جداسازي لکه هاي نزدیک

به هم

7



SEADنتایج انتشار برروي لکه هاي مصنوعی و واقعی 

لکه هاي مصنوعی

لکه هاي 
واقعی
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SEADWنتایج الگوریتم 

بررسی تاثیر حضور نویز و
چالش ناحیه بندي بیش از 
حد در الگوریتم هاي مبتنی

بر حوضه ي آبریز پیشین

 عملکرد روش پیشنهادي
(SEADW) در مواجهه با

ندي نویز و رفع مشکل ناحیه ب
بیش از حد

BWT: حوضه ي آبریز پایه اي
MCW: حوضه ي آبریز مبتنی بر نشان گر
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برروي تصاویر مصنوعیSEADWنتیجه ي اعمال الگوریتم پیشنهادي 

تاثیر نویز در نتایج روش هاي
مقایسه اي به ویژه مبتنی بر
. حوضه ي آبریز مشهود است
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