
 

 

 

ВСТУП 

 

Однією із фундаментальних проблем сучасності являється проблема 

зорового сприйняття. Виникнувши дуже давно, вона являється актуальною і в 

наш час, адже зображення являється природним засобом спілкування людини 

і машини в будь-яких системах обробки, аналізу і контролю. 

Сьогодні набули широкого розвитку галузі науки і техніки, у яких 

застосовуються системи обробки інформації з використанням даних у 

цифровому вигляді. Базовими складниками таких систем цифрового 

перетворення інформації, призначені для переведення в цифровий вигляд 

природних або штучних об’єктів, які є носіями інформації в аналоговому 

вигляді. Дані у цифровому вигляді використовуються для збереження, 

передачі, аналізу й обробки в системах цифрової обробки інформації. 

Комп’ютерна графіка ділиться на три основних напрямки: візуалізація, 

обробка зображень і розпізнавання образів. Візуалізація – це створення 

зображення на основі деякого опису (моделі). Основна задача розпізнавання 

образів – отримання семантичного опису зображених предметів. Обробка 

зображень відповідає за перетворення (фільтрацію) зображень. Розвиток 

сучасних засобів комп’ютерної техніки і інформаційних технологій сприяють 

широкому впровадженню в практику систем автоматичної обробки 

зображень. 

Першочерговим завданням системи являється покращення якості 

зображення. Проблема шумоподавлення являється однією із найбільш 

актуальних і розповсюджених проблем в області обробки зображень. 

Найбільш розповсюдженими видами шумів являються Гауса і імпульсні 

шуми, а також їх комбінації.  

На сьогодні при діагностиці захворювань використовують методи, які 

базуються на аналізуванні деяких характеристик тих чи інших органів або 

частин тіла на структурному рівні. Однієї із таких характеристик являється 

щільність тканин організму.



 

 

 

2 

При аналізі рентгенівського зображення видно, що в залежності від 

щільності середовища, через яку пройшов промінь, яскравість того чи іншого 

пікселя змінюється. Досить часто межа між окремими органічними 

структурами досить розмита, тому для якісного аналізу зображення 

необхідний лікар-рентгенолог високої кваліфікації. Неозброєним оком 

визначення меж і розмірів участків тканин з щільностями, які мають незначну 

різницю, являється трудомістким процесом. Таким чином, найчастіше всього 

дослідженню підлягають якісні характеристики зображення, кількісні ж 

характеристики  (площа, об’єм і щільність внутрішньої структури) 

оцінюються лікарем чисто суб’єктивно. Тому якісний аналіз рентгенівського 

зображення представляє собою велике мистецтво і втілює в себе вміння 

розпізнавати навіть найменші зміни оптичної щільності рентгенівського 

зображення, а також можливість виявляти аномальні структури, особливо при 

низькій роздільній здатності зображення. 

Використання сучасних вимірювань відносної щільності тканин, а також 

сучасних алгоритмів обробки суттєво підвищують інформативність 

рентгенівських зображень, а значить, дозволяють виявляти відхилення від 

норми на ранніх стадіях. Тому для найбільшої інформативності аналізу 

рентгенівських зображень необхідно мати достовірні кількісні 

характеристики. Виходячи із вище викладеного можна сказати, що розробка 

методики аналізу цифрових знімків являється актуальною задачею. 

Введення зображень в комп’ютер неминуче пов’язане з дискретизацією 

зображень по просторовим координатам x і y і квантуванням значення 

яскравості в кожній дискретній точці [2-6]. Реальні зображення поряд з 

корисною інформацією містять різні перешкоди. Джерелами перешкод 

являються власні шуми фото приймаючих пристроїв, зернистість 

фотоматеріалів, шуми каналів зв’язку. Таким чином, одним із важливих 

завдань в ході аналізу зображень являється фільтрація зображення. 

Медіанна фільтрація зображень найбільш ефективна, якщо шум на 

зображеннях має імпульсивний характер і представляє собою обмежений 
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набір пікових значень на фоні нулів. В результаті застосування медіанного 

фільтра нахилені ділянки і різкі перепади значень яскравості на зображеннях 

не змінюються. Це досить важлива властивість саме для зображень, на яких 

контури несуть основну інформацію, тобто медіанний фільтр майже ідеально 

підходить для покращення рентгенівських зображень. 

Таким чином, головною задачею дипломної роботи є удосконалення 

алгоритму фільтрації цифрових зображень за допомогою сплайнового 

фільтру. 

В якості досліджуваних зображень вибрані реальні не відфільтровані 

цифрові рентгенівські зображення  тазостегнового суглобу людини. Вибір 

зображення мотивований тим, що на даному зображенні людини можна 

найбільш чітко відобразити роботу фільтра, а також це досить частий випадок 

прикладного використання фільтрів цифрових зображень. 
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РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЦИФРОВОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

ЗОБРАЖЕНЬ 

 

1.1 Електромагнітний спектр і реєстрація цифрових зображень 

В 1666 р.  сер Ісак Ньютон відкрив, що при проходженні променя 

сонячного світла крізь скляну призму виникає світловий пучок, який має не 

білий колір, а складається із неперервного кольорового спектру, колір якого 

змінюється від фіолетового на одному кінці до червоного на іншому. Як видно 

з рис. 1.1 діапазон кольорів, які ми сприймаємо як видиме світло, складає 

досить малу частину спектру електромагнітного випромінювання. На одному 

кінці цього спектру знаходяться радіохвилі, довжин хвиль яких в мільярди 

разів перевищує довжину хвиль видимого світла, а на іншому кінці – гамма-

промені, довжина хвиль яких в мільйони разів менша довжини світлових 

хвиль. Компоненти електромагнітного спектру можна виражати в термінах 

довжини хвилі, частоти коливань або енергії. Довжина хвилі (𝜆), і частоти (𝜈) 

пов’язані співвідношенням  

                                                        𝜆 =
𝑐

𝜈 
,                                                          (1.1) 

де 𝑐 - швидкість світла (2,998 ∙
108м

с
). Енергія складової електромагнітного 

спектра визначається виразом  

                                   𝐸 = ℎ𝜈,                                                                          (1.2)  

де ℎ - стала Планка.  

Електромагнітні хвилі можна трактувати, як синусоїдальні коливання, 

що розповсюджуються з довжиною хвилі 𝜆 (рис. 1.2), а можна – як потік 

частинок із мулевою масою, який рухається з швидкістю світла. Кожна така 

частинка не має маси, але володіє певною енергією і називається квантом 

випромінювання (фотоном). 
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Рисунок  1.1 – Електромагнітний спектр випромінювання 

 

Із співвідношення (1.2) видно, що енергія пропорційна частоті, тому 

електромагнітні коливання більш високої частоти (тобто із більш коротшою 

довжиною хвилі) володіють більшою енергією фотона. Таким чином, 

радіохвилі характеризуються малою енергією фотона, у мікрохвиль енергія 

більша, у інфрачервоного ще більша, далі енергія фотона послідовно зростає 

до діапазону видимого спектру, ультрафіолетового випромінювання, 

рентгенівських променів і, нарешті, гамма-променів, які володіють самою 

високою енергією. Саме по цій причині гамма-випромінювання таке 

небезпечне для живих організмів. 

 

Рисунок  1.2 – Довжина хвилі 

 

Світло являється особливим видом електромагнітного випромінювання, 

яке сприймається людським оком. Видимий (кольоровий) спектр наведений на 

рис. 1.1  в розтягнутому вигляді для відомості. Цей діапазон електромагнітного 

спектра охоплює довжину хвилі приблизно від 0,43 мкм (фіолетовий колір) до 

0,79 мкм (червоний колір). Для зручності кольоровий спектр розділяють на сім 
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широких смуг (кольорів): фіолетовий, синій, голубий, зелений, жовтий, 

оранжевий і червоний; ну це обмеження не різке, а більш всього, один колір 

плавно переходить в інший. 

Кольори предметів, які розрізняються людським зором, визначаються 

характером світла, відбитого від цих предметів. Тіло, яке відбиває світло 

приблизно однакове в усьому видимому діапазоні хвиль, представляється 

спостерігачеві білим, тоді як тіло, яке відбиває світло в якомусь обмеженому 

діапазоні хвиль, сприймається з деяким кольоровим відтінком. Наприклад, 

зелений предмет в основному відбиває світло з довжинами хвиль 500-700 нм, 

поглинаючи більшість енергії в інших інтервалах довжин хвиль. 

Світло,  позбавлене кольорового забарвлення, називається 

ахроматичним або монохроматичним. Єдиним параметром такого освітлення 

являється інтенсивність, або яскравість. Для опису монохроматичної 

яскравості також використовується термін рівень сірого, оскільки яскравість 

змінюється від чорного до білого, з проміжними сірими відтінками. Довжина 

хвиль електромагнітного випромінювання для хроматичного світла, як уже 

зазначалось, знаходиться в інтервалі приблизно від 0,43 мкм до 0,79 мкм. 

Хроматичні джерела світла характеризуються трьома основними величинами: 

енергетичним потоком, світловим потоком і (суб’єктивною) яскравістю. 

Енергетичний потік – це загальна кількість енергії, яка випромінюється 

джерелом світла, зазвичай вимірюється у ватах (Вт). Світловий потік, 

вимірюється в люменах (лм), характеризує кількість енергії, яку спостерігач 

сприймає від світлового джерела. Наприклад, світлове джерело, яке працює в 

дальньому інфрачервоному діапазоні, може давати значний енергетичний 

потік, але спостерігач його практично не відчуває, так що світловий потік 

такого джерела майже нульовий. Яскравість описує суб’єктивне сприйняття 

світла і практично не піддається вимірюванням. Вона уособлює поняття 

інтенсивності в ахроматичному випадку і являється одним із ключових 

факторів при описі світлового відчуття. В принципі, якщо сконструювати 

чутливий елемент, який здатний виявляти випромінювану енергію в деякому 
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діапазоні електромагнітного спектру, то можна отримати зображення цього 

діапазону. Однак важливо помітити, що довжина електромагнітних хвиль, які 

використовуються для «спостереження» деякого об’єкта, повинна бути 

меншою за його розміри. Наприклад, розмір молекули води рівний порядку 

10−10 м, тому для дослідження цих молекул необхідно застосувати джерело 

випромінювання в діапазоні ультрафіолетового або м’якого рентгенівського 

випромінювання. Подібні обмеження, поряд із фізичними властивостями 

матеріалу, з якого виготовлений чутливий елемент, визначає фізичні межі 

можливостей сенсорів, які застосовуються для реєстрації зображень, зокрема, 

оптичних, інфрачервоних або інших. 

Хоча більшість отримуваних цифрових зображень засновано на енергії 

випромінювання електромагнітних хвиль, це не єдиний спосіб генерування 

зображень. Наприклад, відбиті від об’єктів звукові хвилі можуть 

використовуватися для побудови ультразвукових зображень. Інші важливі 

джерела цифрових зображень – електронні пучки, які застосовуються в 

електронній мікроскопії, і комп’ютерний синтез, який застосовується для 

візуалізації і в комп’ютерній графіці. 

Зображення, яке ми розглядаємо, являється двовимірним відображенням 

сцени, що спостерігається (як правило, двох- або трьохвимірної), яке виникає 

як результат реєстрації променистої енергії, яка виходить із даної сцени, з 

допомогою деякого пристрою – сенсора (або сукупності сенсорів одночасно). 

Ми припускаємо, що сигнал, який реєструється сенсором, виникає в результаті 

взаємодії джерела «освітлення» з елементами зображуваної «сцени» в умовах 

ефектів відбивання і поглинання енергії цього джерела. 

Випромінювана енергія, яка пройшла чи відбилась від елементів сцени, 

фіксується за допомогою спеціального пристрою реєстрації, чутливого до 

випромінюваної сценою енергії. В деяких прикладних задачах відбита енергія 

чи та що пройшла, направляється на фотоперетворювач (наприклад, екран, 

покритий фосфором або іншим матеріалом), який перетворює цю енергію в 

видиме світло. Такий підхід зазвичай використовується у мікроскопії і інколи 
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також застосовується при реєстрації зображень в гама- і рентгенівських 

променях. 

На рис. 1.3 зображені три основні схеми розміщення чутливих елементів 

(сенсорів), які використовуються для перетворення енергії «освітлення» в 

цифрове зображення. Сама ідея перетворення досить проста: падаюча енергія 

перетворюється в напругу завдяки поєднанню матеріалу, який володіє 

чутливістю до виду випромінювання яке нас цікавить, і до прикладеної до 

нього електричної енергії. У відповідь на енергію зовнішнього 

випромінювання такий елемент видає сигнал вихідної напруги, який потім 

перетворюється в цифрову форму. 

Реєстрація зображення за  допомогою одиночного сенсора. На рис. 1.3 

(а) показані компоненти одиночного сенсора (чутливого елемента). Ймовірно, 

найбільш відомим сенсором такого типу являється фотодіод, виготовлений із 

напівпровідникового матеріалу (кремнію), напруга вихідного сигналу якого 

пропорційна освітленості. Установка фільтру перед чутливим елементом 

забезпечує вибірковість сенсору. Наприклад, якщо встановити перед сенсором 

зелений скляний фільтр, то вихідний сигнал буде вище для зеленої ділянки 

видимого спектру, чим для всіх інших. Для отримання двовимірного 

зображення за допомогою одиночного сенсора необхідно забезпечити його 

переміщення в двох взаємно перпендикулярних напрямках (по осям x і y) 

відносно реєстрованої області.  На рис. 1.4 зображена конструкція, яка 

застосовується в прецизійних сканерах, де плівковий негатив закріплюється на 

барабані, обертання якого забезпечує переміщення по одній осі. Одиночний 

сенсор закріплений на ходовому гвинті, обертання якого приводить до лінійної 

подачі в перпендикулярному напрямку. Оскільки механічним переміщенням 

можна керувати з великою точністю, такий спосіб дозволяє реєструвати 

зображення з високою роздільною здатністю при невеликих затратах (але 

повільно). Інший вид механічної конструкції аналогічного призначення – це 

планшет, по якому чутливий елемент лінійно переміщується в двох напрямках. 
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Такі пристрої з послідовним механічним скануванням всього поля зображення 

(як барабанні, так і планшетні) інколи називають мікроденситометрами. 

 

 

Рисунок  1.3 -  Схеми розміщення сенсорів: (а) одиночний сенсор; (б) 

лінійка чутливих елементів; (в) матриця чутливих елементів 

 

При другому способі отримання зображення з допомогою одиночного 

сенсора використовується лазерне джерело світла, конструктивно поєднане із 

сенсором. Механічна розгортка відбувається за допомогою руху дзеркал, які 

направляють промінь джерела на сканований плоский об’єкт і повертають 

відбитий промінь на чутливий елемент. Та ж конструкція може 

застосовуватися для реєстрації зображень за допомогою лінійок і матриць 

чутливих елементів, що буде далі описано. 
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Рисунок  1.4 - Переміщення одиночного сенсора при реєстрації 

двовимірного зображення 

Реєстрація зображень за допомогою лінійки сенсорів. Більш частіше, 

чим одиночний сенсор, для зчитування зображень використовується 

одновимірний масив сенсорів, зазвичай розташованих вздовж прямої, як 

показано на рис. 1.3 (б). Така лінійка забезпечує одночасну реєстрацію 

елементів зображення в одному напрямку (умовно говорячи, по рядку), а 

переміщення всієї лінійки в перпендикулярному напрямку дозволяє отримати 

всі рядки зображення (рис. 1.5 (а)). Подібна конструкція застосовується в 

більшості планшетних сканерів. Вдається виготовляти лінійки, які 

складаються із 4000 і більше розташованих в ряд чутливих елементів. 

Розташування сенсорів в ряд широко використовується при аерофотозйомці, 

коли система реєстрації встановлюється на літаку, який летить з постійною 

швидкістю і на незмінній висоті над цікавлячи районом. Одновимірні лінійки 

сенсорів, чутливих до випромінювання в різних ділянках електромагнітного 

спектра, розташовуються перпендикулярно напрямку польоту. В кожний 

момент часу лінійка сенсорів реєструє один рядок зображення, а рух всієї 

системи в перпендикулярному напрямку дозволяє заповнити другий вимір 

двовимірного зображення. Для проекції сканованої області на лінійку сенсорів 

застосовуються лінзи або інші фокусуючі пристрої. 

Колоподібні набори сенсорів використовуються в медицині і 

промисловості для отримання зображень поперечного перерізу трьохвимірних 
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об’єктів, як показано на рис. 1.5 (б). Рентгенівське джерело, що обертається, 

опромінює об’єкт, а розташовані на протилежній стороні кільця детектори 

рентгенівського випромінювання отримують енергію рентгенівських 

променів, які пройшли крізь об’єкт. Такий основний спосіб отримання 

зображень в комп’ютерній томографії (КТ). Важливо відмітити, що вихідні 

сигнали сенсорів підлягають обробці за допомогою алгоритмів реконструкції, 

завданням яких є перетворення зареєстрованих даних в осмислені зображення 

поперечних перерізів. Іншими словами, зображення перерізу не може бути 

отримано простою реєстрацією прийнятих сигналів одночасно із рухом 

джерела, а необхідна значна по об’єму обчислювань обробка цих початкових 

даних. Трьохвимірне представлення досліджуваного об’єкта, яке складається 

із серії послідовних перерізів, отриманих з деяким кроком, генерується 

шляхом переміщення об’єкта в напрямку, перпендикулярному до площини 

кільця. Існують і інші способи реєстрації зображень із використанням 

принципу КТ, але на базі інших фізичних процесів, зокрема, отримання  

зображень методом ядерного магнітного резонансу (ЯМР) і позитронної 

емісійної томографії (ПЕТ). В них використовуються джерела опромінення і 

чутливі елементи інших типів, відрізняється і вигляд отримуваних зображень, 

але принципово ці способи реєстрації зображень в значній мірі грунтуються 

на базовій  схемі, яка показана на рис. 1.5 (б). 

Реєстрація зображень за допомогою матриці сенсорів. На рис. 1.3(в) 

зображено розташування окремих сенсорів в формі двовимірного масиву 

(матриці). Численні електромагнітні і деякі ультразвукові пристрої введення 

даних сучасних систем обробки зображень використовують саме матрицю 

сенсорів. Така ж конструкція знаходиться всередині більшості цифрових 

камер, в яких типовим чутливим елементом являється матриця на основі 

пристроїв з зарядовим зв’язком (ПЗС), які випускаються у вигляді монолітної 

конструкції, яка об’єднує 4000×40000 елементів (і більше) з широким 

діапазоном чутливих властивостей. ПЗС-матриці широко використовуються в 

цифрових фото- і відеокамерах, а також інших світлочутливих пристроях. 



 

 

 

12 

 

Рисунок  1.5 - Зчитування зображення за допомогою лінійки сенсорів – 

(a); Зчитування зображення за допомогою колоподібного набору сенсорів - 

(б) 

 

Відповідна реакція кожного елемента пропорційна інтегралу світлової 

енергії, яка попадає на поверхню цього елемента за час експозиції; ця 

властивість використовується в астрономії і інших застосуваннях, де 

необхідно отримати зображення з низьким рівнем шуму. Зменшення шуму 

досягається за рахунок того, що чутливим елементам дають можливість 

інтегрувати приймаючий сигнал на протязі хвили або навіть годин. На      рис. 

1.3(в) матриця сенсорів двовимірна, її головна перевага в тому, що можна 

зчитати відразу все зображення, якщо сфокусувати на поверхні матриці 
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відповідний йому просторовий потом променистої енергії. Легко помітити, що 

в такому випадку відпадає необхідність в механічному переміщенні сенсорів, 

як це було в розглянутих вище випадках одиночного сенсора або лінійки таких 

сенсорів. 

Рисунок  1.6 ілюструє головний спосіб використання матриць сенсорів. 

Тут показано, що енергія, яка випромінюється джерелом освітлення, 

відбивається від об’єкта сцени (але, як уже зазначалось, енергія також може 

проникати крізь об’єкти сцени). Перша функція, яка виконується системою 

формування зображень, полягає в тому, щоб зібрати енергію, яка поступає, і 

сфокусувати її на площину зображення. Якщо для освітлення 

використовується джерело видимого світла, то на виході системи формування 

зображень є об’єктив, який проектує сцену, що спостерігається, на площину 

зображення. Поєднана з цією площиною чутлива матриця генерує набір 

вихідних сигналів, кожний із яких пропорційний інтегралу світлової енергії, 

яка була прийнята відповідним сенсором. За допомогою цифрової і аналогової 

електроніки ці вихідні сигнали почергово перетворюються в комплексний 

відеосигнал. Той факт, що реєстрація двовимірного сигналу відбувається 

дискретно розташованими в просторі сенсорами, забезпечує просторову 

дискретизацію сигналу; квантування його відбувається в наступному блоці 

системи формування зображення. На виході її отримується цифрове 

зображення, яке схематично зображено на рис. 1.6. 

1.2 Дискретизація і квантування зображень 

 Із описаного вище зрозуміло, що незважаючи на численні можливі 

способи реєстрації, завдання завжди одне й теж саме: сформувати цифрове 

зображення на основі даних, які сприймаються чутливими елементами. Від 

більшості сенсорів поступає аналоговий вихідний сигнал в формі безперервної 

напруги, що змінюється, форма і амплітуда якої пов’язані з фізичним явищем, 

яке реєструється. Щоб отримати цифрове зображення, необхідно перетворити 

неперервний поступовий сигнал в цифрову форму. Ця операція включає в себе 

два процеси – дискретизація і квантування. 
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Рисунок 1.6 - Процес реєстрації цифрового зображення (приклад) 

 

 Головний принцип, який лежить в основі дискретизації і квантування 

зображень, проілюстрований на рис. 1.7. Тут (рис.1.7(а)) наведене вихідне 

зображення 𝑓(𝑥, 𝑦), яке ми хочемо перетворити в цифрову форму. Зображення 

неперервне по координатам 𝑥 і 𝑦, а також по амплітуді. Щоб перетворити цю 

функцію в цифрову форму, необхідно представити її відліками по обом 

координатам і по амплітуді. Представлення координат у вигляді скінченної 

кількості відліків називається дискретизацією, а представлення амплітуди 

значеннями із скінченної множини – квантуванням. 

 Зображена на рис. 1.7(б) одновимірна функція представляє собою графік 

зміни значень яскравості неперервного зображення вздовж відрізка AB на рис. 

1.7(а). Випадкові відхилення на графіку викликані наявністю шумів в 

зображенні. Щоб дискретизувати  цю функцію, розіб’ємо відрізок AB на рівні 

інтервали, як показано засічками на рис. 1.7(в) внизу. Значення у вибраних 

точках відліку представлені невеликими квадратиками на графіку функції. 

Побудований набір значень в точках дискретизації описує функцію у вигляді 

сукупності її дискретних відліків, однак самі ці значення поки що не 
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охоплюють весь неперервний діапазон яскравості (по вертикалі). Щоб 

побудувати цифрову функцію, діапазон яскравості також необхідно 

перетворити в дискретні величини (проквантувати). Праворуч на рис. 1.7(в) 

зображена шкала яскравості, розбита на вісім дискретних рівнів від чорного 

до білого. Квантування неперервних значень яскравості в точках дискретизації 

відбувається простим зіставленням кожному відліку одного із восьми 

дискретних рівнів – того, до якого ближче знайдене значення яскравості. В 

результаті спільних операцій дискретизації і квантування виникає набір 

цифрових відліків, який відповідає одному рядку зображення, зображений на 

рис. 1.7 (г). Виконуючи таку процедуру порядкам, з верхнього по нижній 

рядки, отримуємо двовимірне цифрове зображення. Виконання дискретизації 

описаним вище способом припускає, що нам доступне неперервне по обом 

координатам і по яскравості зображення. На практиці, однак, спосіб 

оцифрування визначається конструкцією сенсорного пристрою, який 

застосовується для реєстрації зображення. Якщо зображення формується 

одиночним сенсором в поєднанні з механічним його переміщенням (рис.1.4), 

вихідний сигнал сенсора кантується, як описано вище, а дискретизація 

визначається вибором кроків механічного переміщення сенсора в процесі 

збору даних.  

Механічне переміщення може виконуватись з досить високою точністю, 

так що в принципі не має меж для зменшення кроку дискретизації, але на 

практиці межею являється недосконалість оптичної системи, яка 

застосовується для фокусування світлового плями на чутливому елементі, 

точність якої виявляється гірша, ніж досягаємо точність механічного 

переміщення сенсора. 

Якщо для формування зображення використовується лінійка сенсорів, 

то число сенсорів в ній визначає границя дискретизації зображення по одному 

напрямку. Механічним переміщенням в іншому напрямку можна керувати з 

більш високою точністю, але не має сенсу намагатися підвищити частоту 

дискретизації в одному напрямку, адже в іншому напрямку вона жорстко 
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Рисунок  1.7. - Формування цифрового зображення. (а) Неперервне 

зображення. (б) Профіль вздовж лінії сканування між точками A і B на 

неперервному зображенні, яке використовується для ілюстрації поняття 

дискретизації і квантування. (в) Дискретизація і квантування. (г) Цифрове 

представлення рядка зображення 

 

обмежена. Вихідні сигнали всіх елементів лінійки підлягають 

однотипному квантуванню, в результаті чого будується цифрове зображення. 

У випадку реєстрації зображення за допомогою матриці сенсорів 

механічного переміщення не має, і межі дискретизації зображення по обом 

напрямкам визначаються числом сенсорів в матриці. Квантування вихідних 

сигналів відбувається так, як раніше. Рисунок  1.8. ілюструє цей випадок. На 

рис. 1.8(а) показано неперервне зображення, яке спроектоване на площину 

сенсорної матриці, а рис. 1.8(б) демонструє те ж зображення після 

дискретизації і квантування. Зрозуміло, що якість отриманого представлення 

в більшій мірі залежить від числа відліків в розбитті і числа рівнів 
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квантування. Однак, як уже говорилося, при виборі значень цих кількісних 

параметрів важливо враховувати змістове наповнення зображення. 

 

 

Рисунок  1.8  - Проекція неперервного зображення на матрицю сенсорів 

- (а); Результат дискретизації квантування зображення - (б) 

 

 

 

  



 

 

 

18 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ПОЛІПШЕННЯ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ 

ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЙОГО СТРУКТУРИ 

 

Сьогодні набули широкого розвитку галузі науки і техніки, у яких 

застосовують системи обробки інформації з використанням даних у 

цифровому вигляді. Базовими складниками таких систем є системи цифрового 

перетворення інформації, призначені для переведення в цифровий вигляд 

природних або штучних об’єктів, які є носіями інформації в аналоговому 

вигляді. Дані у цифровому вигляді використовуються для збереження, 

передачі, аналізу й обробки в системах цифрової обробки інформації. 

Головна ціль покращення заключається в такій обробці зображення, щоб 

результат виявився більш придатним з точки зору конкретного застосування. 

Слово конкретне являється тут важливим, оскільки воно з самого початку 

встановлює, що методи, які ми будемо застосовувати, в значній мірі 

проблемно-орієнтовані. Так, наприклад, метод, який добре підходить для 

покращення рентгенівських зображень, не обов’язково є найкращим для 

обробки знімків Марса, які були передані космічним апаратом. 

Одним із основних типів інформаційних систем, що використовують 

цифрові дані, є рентгенографічні системи. Основними завданням обробки є 

усунення дефектів, зменшення впливу спотворень і шумів, перетворення 

зображення в зручне для спостереження лікарем-рентгенологом. Особливе, 

важливе значення мають методи обробки рентгенівських зображень. 

Ефективність  поставлення правильного діагнозу, виявлення на початкових 

стадіях тяжких хвороб значною мірою досягається якістю цифрових 

матеріалів.  

Аналіз існуючих підходів до розв’язання поліпшення цифрового 

зображення та відновлення його структури. Існуючі підходи щодо 

розв’язання завдань поліпшення цифрового зображення та відновлення його 

структури поділяються на дві категорії: 
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● Методи обробки в просторовій області (просторові методи), які 

ґрунтуються на прямому маніпулюванні пікселями зображення; 

● Методи обробки в частотній області (частотні методи), які 

ґрунтуються на модифікації (фільтрації) сигналу. 

Просторова обробка застосовується, коли єдиним джерелом викривлень 

є адитивний шум. Частотна фільтрація може використовуватися для нечітких 

зображень з дефектами освітлення, також вона враховує й шум. Тому частотна 

обробка є найбільш універсальним і поширеним методом поліпшення якості 

цифрового зображення. 

2.1 Основи просторової обробки цифрових зображень  

 

Термін просторова область відноситься до множини пікселів, які 

складають зображення. Просторові методи обробки зображень оперують 

безпосередньо значеннями цих пікселів. Процеси просторової обробки 

описуються рівнянням: 

                          𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑇[𝑓(𝑥, 𝑦)],                                            (2.1)                                                

де  𝑓(𝑥, 𝑦) - вхідне зображення, 𝑔(𝑥, 𝑦) - оброблене зображення, а  𝑇 - оператор 

𝑓, визначений в деякому околі точки (𝑥, 𝑦). Більш того, 𝑇 може оперувати над 

послідовністю вхідних зображень, наприклад, виконуючи поелементне 

сумування 𝐾 зображень для зменшення шуму. 

 Головний підхід у визначенні околу точки (𝑥, 𝑦) полягає у використанні 

квадратної або прямокутної області – підмножини зображення, центрованої в 

точці (𝑥, 𝑦), як зображено на рис.2.1. Центр даної підмножини пересувається 

від пікселя до пікселя, починаючи, наприклад, з верхнього лівого кута. 

Оператор  𝑇 виконується в кожній точці (𝑥, 𝑦), даючи в результаті вихідне 

значення 𝑔 для даної точки. Процес використовує тільки пікселі всередині 

області зображення, обмеженого деяким околом. Квадратні або прямокутні 

масиви являються, безперечно, найбільш розповсюдженими із-за простоти їх 
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реалізації, хоча інколи застосовуються околи іншої форми, наприклад, форми 

близької до кола. 

 

 

Рисунок  2.1 - Окіл 3 × 3 точки (𝑥, 𝑦) зображення 

 

 Найпростіша форма оператора 𝑇 досягається у випадку, коли окіл має 

розміри 1 × 1 (тобто один піксель).  В цьому випадку 𝑔 залежить тільки від 

значення 𝑓 в точці (𝑥, 𝑦), і  𝑇 стає функцією градаційного перетворення (також 

називається функцією перетворення інтенсивностей або функцією 

відображення) виду  

                             𝑠 = 𝑇(𝑟),                                                          (2.2) 

де, для простоти позначення, 𝑠 і 𝑟 змінні, які позначають, відповідно, значення 

яскравостей зображення 𝑓(𝑥, 𝑦) і 𝑔(𝑥, 𝑦) в кожній точці (𝑥, 𝑦).  Наприклад, 

якщо 𝑇(𝑟) має вигляд, зображений на рис. 2.2 (а), то ефект від такого 

перетворення виражається в отриманому зображенні більш високого 

контрасту в порівнянні з оригіналом, а також в затемненні пікселів із 

значенням меншим m і підвищенні яскравостей пікселів зі значеннями 

більшими m  на початковому зображенні. В цьому методі, відомому як 

підвищення контрасту, значення 𝑟 менше m при наближенні до рівня чорного 

стискаються за допомогою функції перетворення у все більш вузький діапазон 

𝑠. Обернений ефект має місце для значень 𝑟, більших m. В граничному 
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випадку, показаному на рис.2.2 (б), 𝑇(𝑟) дає в результаті двохградаційні 

(бінарні) зображення. Відображення такої форми називають граничною 

функцією. За допомогою градаційних перетворень можуть бути побудовані 

деякі доволі прості, але дієві методи обробки зображень. Оскільки результат 

покращення кожного елемента зображення залежить тільки від яскравості 

цього елемента, методи даної категорії часто відносять до процедур 

поелементної обробки. 

 

 

Рисунок  2.2 -  Градаційні перетворення для покращення контрасту 

 

 Збільшення розмірів околу призводить до значно більшої гнучкості. 

Принцип полягає в тому, що для знаходження 𝑔 в деякій точці (𝑥, 𝑦), 

використовують значення функції 𝑓 всередині деякого околу попередньо 

заданої форми, яка оточує точку (𝑥, 𝑦). Один із основних підходів в такій 

постановці базується на використанні так званих масок (також вживаних як 

фільтри, ядра, шаблони або вікна). Частіше всього маска являє собою 

невеликий (припустимо, 3 × 3 елемента) двовимірний масив, подібний 

представленому на рис. 2.2, значення коефіцієнтів маски всередині якого 

визначають суть процесу, наприклад, підвищення різкості зображення. 

Методи покращення, які базуються на такому підході, часто відносяться до 

обробки по масці або фільтрації по масці.  
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2.2 Методи цифрової обробки зображень в частотній області 

 

Суть цього методу полягає в представленні зображення як двовимірної 

функції 𝑓(𝑥, 𝑦), де 𝑥 та 𝑦 - координати в просторі (конкретно, на площині). 

Значення 𝑓 у будь-якій точці, що задається парою координат (𝑥, 𝑦), 

називається інтенсивністю, або рівнем сірого в цій точці. Загальновідомим є 

твердження, що будь яка функція, яка періодично повторює свої значення, 

може бути представлена у вигляді суми синусів та косинусів різних частот, 

помножених на деякі коефіцієнти. Таке представлення функції називається 

представленням у вигляді ряду Фур’є. Коли функція не є періодичною, але 

площа під її графіком є кінцевою, це – перетворення Фур’є. 

Функція, задана як рядом, так і перетворенням Фур’є, може бути 

повністю, без втрати інформації, відновлена за допомогою алгоритму 

перетворення. Ця властивість є надзвичайно важливою, оскільки дозволяє 

працювати у «Фур’є-просторі», а потім повернутися в початкову область 

визначення функції без втрати якої -небудь інформації. На рис. 2.3(а) 

зображено складну функцію, яка є сумою чотирьох синусоїд та косинусоїд 

рис. 2.3(б). Оскільки цифрові зображення описують двовимірними 

дискретними функціями; то розглянемо дискретне перетворення Фур’є (ДПФ) 

саме для таких функцій. 

Нехай 𝑓(𝑥, 𝑦), при 𝑥 = 0, 1, 2 … , 𝑀 − 1 і 𝑦 = 0, 1, 2 … , 𝑁 − 1, позначає 

зображення 𝑀 × 𝑁. Двовимірне дискретне перетворення Фур’є зображення 

𝑓(𝑥, 𝑦), яке позначається 𝐹(𝑢, 𝑣), задається рівнянням (2.1). 

              𝐹(𝑢, 𝑣) = ∑ 𝑥

𝑀−1

𝑥=0

∑ 𝑦

𝑁−1

𝑦=0

𝑓(𝑥, 𝑦)𝑒−𝑗2𝜋(
𝑢𝑥
𝑀 +

𝑢𝑦
𝑁

)
,                                (2.3) 

де 𝑢 = 0,1,2, … , 𝑀 − 1 і 𝑣 = 0,1,2, … . , 𝑁 − 1 𝑀 і 𝑁 - парні числа. 
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Рисунок 2.3 - Розкладання функції на складники: (а) функція; (б) її 

складники 

 

Координатна система, задаючи аргументи 𝐹(𝑢, 𝑣) частотними змінними 

𝑢 і 𝑣, називається частотною областю. У цьому випадку можна виявити 

аналогію із завданням аргументів 𝑓(𝑥, 𝑦) просторовими змінними 𝑥 і 𝑦. 

Прямокутну область розміру 𝑀 × 𝑁, при 𝑢 = 0,1,2, … , 𝑀 − 1 і 𝑣 =

0,1,2, … . , 𝑁 − 1, прийнято називати частотними прямокутником. Він має ті ж 

розміри, що й початкове зображення. 

Навіть якщо зображення 𝑓(𝑥, 𝑦) дійсне, його перетворення Фур’є є, як 

правило, комплексним. Основний метод візуального аналізу цього 

перетворення полягає в обчисленні його спектру (тобто абсолютної величини 

𝐹(𝑢, 𝑣)) і його відображення на дисплеї. Нехай 𝑅(𝑢, 𝑣) і  𝐼(𝑢, 𝑣) позначають 

дійсну і уявну компоненти 𝐹(𝑢, 𝑣), тоді спектр Фур’є задається виразом (2.4) 

                     |𝐹(𝑢, 𝑣)| = [𝑅2(𝑢, 𝑣) + 𝐼2(𝑢, 𝑣)]
1
2,                                   (2.4) 
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Кожний елемент фур’є-образу 𝐹(𝑢, 𝑣) містить усі відліки функції 

𝑓(𝑥, 𝑦), помножені на значення експоненціальних членів, тому зазвичай 

неможливо встановити пряму відповідність між характерними деталями 

зображення і його образом. Проте можна зробити деякі спільні висновки щодо 

взаємозв’язку частотних складників фур’є-образу  і просторових 

характеристик зображення. Наприклад, оскільки частота прямо пов’язана зі 

швидкістю зміни сигналу, то зрозуміло, що частоти перетвореннях Фур’є 

пов’язані з варіацією яскравості на зображенні. Найбільш повільно 

змінюваний (постійний) частотний складник (𝑢 = 𝑣 = 0) збігається з 

середньою яскравістю зображення. Низькі частоти, що відповідають точкам 

поблизу початку координат фур’є перетворення, відповідають змінним 

компонентам зображення. На зображенні кімнати, наприклад, вони можуть 

відповідати плавним змінам яскравості стін і підлоги. Із віддаленням від 

початку координат вищі частоти починають відповідати все більшим змінам 

яскравості деталей зображення та їх меж. 

Фільтрації зображень в частотній області.  Процедура фільтрації в 

частотній області проста і складається з таких кроків: 

1. Початкове зображення множиться на (−1)𝑥+𝑦, відповідно до виразу 

(2.5). Це робиться для того, щоб його перетворення Фур’є виявилось 

центрованим, тобто початок координат для образу функції буде в 

центрі частотного прямокутника в точці (M/2; N/2). 

                           𝜉|𝑓(𝑥, 𝑦)(−1)𝑥+𝑦| = 𝐹 (𝑢 −
𝑀

2
, 𝑣 −

𝑁

2
),                               (2.5)           

2. Обчислюється пряме ДПФ 𝐹(𝑢, 𝑣) зображення, отриманого після 

кроку 1. 

3. Функція 𝐹(𝑢, 𝑣) множиться на деяку функцію фільтру 𝐻(𝑢, 𝑣). 

4. Обчислюється зворотне ДПФ від результату кроку 3. 

5. Виділяється потрібна частка результату кроку 4. 

6. Результат кроку 5 множиться на (−1)𝑥+𝑦. 
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Причина, через яку множник 𝐻(𝑢, 𝑣) називається фільтром (часто 

використовують також термін передаточна функція фільтра), полягає в тому, 

що він пригнічує деякі «зайві» частоти перетворення, залишаючи при цьому 

інші майже без зміни. Питання знаходження передаточної функції фільтра і є 

ключовим, адже воно визначає метод фільтрації і вказує, які саме частоти 

будуть відфільтровуватися. 

Нехай  𝑓(𝑥, 𝑦) позначає вхідне зображення після кроку 1, а 𝐹(𝑢, 𝑣) є його 

фур’є-образом. Тоді фур’є-образ вихідного зображення визначається таким 

виразом: 

             𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐻(𝑢, 𝑣) ∙ 𝐹(𝑢, 𝑣)                               (2.6)                                          

Множення функцій двох змінних H і F здійснюється поелементно. 

Фільтроване зображення отримують обчисленням зворотного перетворення 

Фур’є від фур’є-образу 𝐹(𝑢, 𝑣), обчислюючи за формулою: 

         Покращене зображення = 𝜉−1[𝐺(𝑢, 𝑣)]                      (2.7)    

Знайдене зображення отримуємо, виділивши дійсну частину з 

останнього результату і множення на (−1)𝑥+𝑦, щоб компенсувати ефект від 

множення вхідного зображення на ту ж величину. 

Описану процедуру фільтрації схематично зображено на рис. 2.4 в більш 

загальному вигляді, який містить стадії попередньої й завершальної обробки. 

Ця схема фільтрації може мати деякі зміни, пов’язані з необхідністю 

зменшення вхідного зображення, масштабування яскравості і тощо. 

Прикладом фільтрації в частотному діапазоні є обробка аерокосмічних 

зображень для неінформаційних систем та людини-оператора. Результати 

фільтрації зображення в частотному діапазоні наведено на рис.2.5, де у 

відфільтрованому зображенні зменшується початкове освітлення. 
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Рисунок 2.4 - Основні етапи фільтрації в частотній області 

 

Недоліком і предметом дослідження усіх методів фільтрації в частотній 

області є неможливість створення ідеального фільтра, що фільтрував би всі 

«зайві» частоти, відновлюючи при цьому якість зображення. 

 

 

Рисунок 2.5 - Результати фільтрації в частотному діапазоні: а) 

фільтроване зображення; б) оригінальне зображення 

 

Нелінійні методи фільтрації. Нелінійні методи фільтрації належать до 

одного із видів методів обробки зображень в частотній області. Клас 

нелінійних цифрових фільтрів є дуже широким для того, щоб проводити їхній 
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опис у загальному вигляді. Розглянемо одні з найвідоміших методів із родини 

нелінійних цифрових фільтрів. 

Під час фільтрації реальних зображень обмеженого розміру виникає 

гранична проблема одержання оцінок у точках нульового рядку й нульового 

стовпчика. Природним рішенням є використання звичайної (одномірної) 

калмановської фільтрації. 

Уолкап і Чоенс запропонували використовувати вінерівську фільтрацію 

для боротьби із шумом зернистості фотоплівки в моделі системи зображення, 

що описує формула: 

                  �̃�𝑖,𝑗 = 𝑦𝑖,𝑗 + 𝛼[𝑦𝑖,𝑗]
1

3𝑛𝑖,𝑗,                                         (2.8)                                      

де  𝛼 - постійна величина. 

Для цієї моделі було отримано частотну характеристику реставрую чого 

фільтра, що відповідає випадку нескінченного зображення, яке описує 

рівність: 

        (𝜔𝑥, 𝜔𝑦) =
𝑊𝐹1(𝜔𝑥, 𝜔𝑦)

𝑊𝐹1(𝜔𝑥, 𝜔𝑦) + 𝛼2𝐸 {[𝐹1(𝜔𝑥, 𝜔𝑦)]
2
3}

),                                (2.9) 

де 𝑊𝐹1(𝜔𝑥, 𝜔𝑦) - енергетичний спектр ідеального зображення, 𝐸 - позначення 

математичного прогнозу. 

Надер і Савчук розробили процедуру вінерівського оцінювання 

дискретних зображень на основі моделі фотографічного запису зображення. 

Ця модель враховує хімічні ефекти фотографічного процесу такі як 

нелінійність характеристичної кривої й природні ефекти, зумовлені дифузією 

проявника, а також шум зернистості фотоплівки. Перевага розглянутої 

венірівської оцінки полягає в тому, що вона ґрунтується на моделі загального 

виду: (завдяки властивій їй адаптивності вона здатна модифікуватися 

відповідно до змін першого і другого моментів випадкового поля 

представленого ідеальним зображенням (2.4). Цвейг розробив евристичний 

нелінійний метод реставрації мало контрастних зображень з метою 

послаблення шуму зернистості фотоплівки. Під час використання цього 
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методу вхідне зображення розгортається з високою роздільною здатністю, а 

кожний його елемент кантується великим числом рівнів. Потім одержують 

зображення зниженої чіткості, об’єднуючи елементи у фрагменти, що не 

перетинаються, розміром 2 × 2. Звичайно, чітке зображення має більш різкі 

межі, ніж зображення зі зниженою чіткістю, проте дисперсія шуму останнього 

виявляється меншою. У випадку білого шуму дисперсія нечіткого зображення 

в чотири рази менша, ніж для чіткого зображення, що є наслідком 

просторового усереднення елементів. Усереднене зображення повторно 

кантується з використанням рівномірної шкали, причому крок квантування 

вибирається таким, що дорівнює значенню середньоквадратичного відхилення 

шуму, збільшеному в чотири рази. Завдяки такому вибору, забезпечується 

помилка квантування 5% при гаусовому шумі. Отримані квантова ні елементи 

нечіткого зображення досліджують в області розміром 3 × 3 елементи (2.5). 

Якщо центральний елемент нечіткого зображення лежить в межі 

(рис.2.6), він розділяється на чотири елемента, що відповідають повній 

роздільній здатності, цим новим елементам приписуються рівні, що залежать 

як від рівнів, що відповідають вихідним елементам чіткого зображення, так і 

від рівнів найближчих елементів нечіткого зображення. 

Може виявитися, що всі вісім периферійних елементів проквантовано з 

одним рівнем, а центральний елемент – з іншим рівнем. У цьому випадку 

вважають, що ізольований центральний елемент містить помилку, обумовлену 

шумом, і приписують йому середній рівень периферійних елементів. 

Простий алгоритм полягає в тому, що елементу, який відповідає високій 

роздільній здатності, приписують і рівень одного з чотирьох пов’язаних 

елементів (елементи «північ» і «схід» або «північ» і «захід» і т.д.) найближчий 

до рівня знайденого елемента. 
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Рисунок 2.6 -  приклад алгоритму пригнічення шуму за Надері: 

а)масив, що відповідає зниженій роздільній здатності; б) масив, що 

відповідає високі роздільній здатності; в) заміна елемента, що належить до 

межі; г) остаточний результат 

 

2.3 Відповідність між фільтрацією в просторовій та частотній 

областях 

 

Найбільш важливий взаємозв’язок просторової і частотної областей 

фільтрації встановлюється відомим результатом, який носить назву теорема 

про згортку. В основі операції згортки лежить процедура, при якій ми рухаємо 

деяку маску по зображенню від елемента до елемента і для кожного  
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обраховуємо деяку попередньо визначену величину. Формально дискретна 

згортка двох функцій 𝑓(𝑥, 𝑦) і ℎ(𝑥, 𝑦) розмірами 𝑀 × 𝑁 визначається виразом 

ℎ (𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦) =
1

𝑀𝑁
 ∑ 𝑚

𝑀−1

𝑚=0

∑ 𝑛

𝑁−1

𝑛=0

𝑓(𝑚, 𝑛)ℎ(𝑥 − 𝑚, 𝑦 − 𝑛),                     (2.10) 

 

і позначається символом 𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦). Знаки мінус, зокрема, позначають, 

що функція дзеркально відображається відносно початку відліку, що 

характерно для визначення згортки. Рівність (2.10) означає не що інше, як 

виконання наступної послідовності дій: (1) дзеркальне відображення однієї із 

функцій відносно початку координат; (2) зсув цієї функції по відношенню до 

іншої величини  (𝑥, 𝑦); і (3) обчислення суми добутку по всім значенням m і n 

для всіх значень зсувів (𝑥, 𝑦). Ці зсуви це цілі прирости аргументів, які 

припиняються, коли функції перестають перекриватися. 

 Якщо 𝐹(𝑢, 𝑣) і  𝐻(𝑢, 𝑣) позначають відповідно фур’є-образи функцій 

𝑓(𝑥, 𝑦) і ℎ(𝑥, 𝑦), то одна половина теореми про згортку стверджує, що функції 

𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦) і 𝐹(𝑢, 𝑣)𝐻(𝑢, 𝑣) утворюють фур’є-пару. Це може бути 

формально записано у вигляді 

                                                 𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦) ⟺ 𝐹(𝑢, 𝑣)𝐻(𝑢, 𝑣),                      (2.11) 

 Ці два результати складають теорему про згортку. Щоб довести до кінця 

розглянуті зв’язки між просторовою і частотною областями, нам необхідно 

іще одне поняття. Імпульсна функція (або імпульс) з інтенсивністю A, 

локалізована в точці з координатами (𝑥0, 𝑦0), для якої ми будемо 

використовувати позначення 𝐴𝛿(𝑥 − 𝑥0, 𝑦 − 𝑦0), визначається виразом 

              ∑ 𝑥

𝑀−1

𝑥=0

∑ 𝑦

𝑁−1

𝑦=0

𝑠(𝑥, 𝑦)𝐴𝛿(𝑥 − 𝑥0, 𝑦 − 𝑦0) = 𝐴𝑠(𝑥0, 𝑦0),                            (2.12) 

 

 На словах це значить, що сумування будь-якої функції 𝑠(𝑥, 𝑦), 

помноженої на імпульс, дає значення цієї функції в точці локалізації імпульсу, 

помножене на амплітуду імпульсу. Зрозуміло, що сумування ведеться по всій 

області визначення функції. Відмітимо, що імпульсна функція 𝐴𝛿(𝑥 − 𝑥0, 𝑦 −
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𝑦0) також являється зображенням розміру 𝑀 × 𝑁. Воно складається з нулів за 

виключенням точки з координатами (𝑥0, 𝑦0), в якій значення зображення 

дорівнює 𝐴. 

Підставивши в якості функції 𝑓 або ℎ в (2.10) імпульсну функцію, і 

використовуючи її визначення (2.12), ми можемо зробити висновок, після 

нескладних обчислень, що згортка функції з імпульсною функцією «копіює» 

значення першої в точці локалізації останньою. Ця властивість імпульсної 

функції називається властивістю відсіювання. Особливу важливість в даний 

момент представляє випадок одиничної імпульсної функції, локалізованої на 

початку координат, яка позначається 𝛿(𝑥, 𝑦). В такому випадку  

                  ∑ 𝑥

𝑀−1

𝑥=0

∑ 𝑦

𝑁−1

𝑦=0

𝑠(𝑥, 𝑦)𝛿(𝑥, 𝑦) = 𝑠(0,0),                                          (2.13) 

Озброєні цими нехитрими засобами, ми тепер готові встановити 

найбільш цікавий і корисний зв’язок між фільтрацією в просторовій області і 

фільтрацією в частотній. Обчислимо фур’є-образ  одиничного імпульсу на 

початку координат (тобто, 𝑢 = 0, 𝑣 = 0) по формулі (2.3): 

          𝐹(𝑢, 𝑣) =
1

𝑀𝑁
∑ 𝑥

𝑀−1

𝑥=0

∑ 𝑦

𝑁−1

𝑦=0

𝛿(𝑥, 𝑦)𝑒
−𝑖2𝜋(

𝑢𝑥
𝑀 +

𝑣𝑦
𝑁

)
=

1

𝑀𝑁
,              (2.14) 

 

  Друга частина цієї рівності випливає із (2.13). Таким чином, ми бачимо, 

що фур’є-образ одиничного імпульсу на початку координат просторової 

області представляє собою дійсну постійну функцію (дійсність означає, що 

фаза рівна нулю). Якщо імпульс був локалізований де-небудь в іншому місці, 

фур’є-образ мав би комплексні компоненти . Амплітуда залишилась би без 

змін, а зміщення імпульсу призвело б до появи нульової фази фур’є-образу. 

 Припустимо тепер, що  𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝛿(𝑥, 𝑦) і обрахуємо згортку (2.10). 

Маємо  
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𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦) =
1

𝑀𝑁
∑ 𝑥

𝑀−1

𝑚=0

∑ 𝑦

𝑁−1

𝑛=0

𝛿(𝑚, 𝑛)ℎ(𝑥 − 𝑚, 𝑦 − 𝑛)

=
1

𝑀𝑁
ℎ(𝑥, 𝑦),                                                            (2.15) 

при чому остання частина рівності слідує із (2.12), оскільки 𝑚 і 𝑛 являються 

змінними сумування. Об’єднуючи (2.14)  і (2.15) з (2.11), отримуємо  

𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦) ⇔ 𝐹(𝑢, 𝑣)𝐻(𝑢, 𝑣);       (2.16) 
                     𝛿(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦) ⇔ 𝐼[𝛿(𝑢, 𝑣)]𝐻(𝑢, 𝑣);                     (2.17) 

ℎ(𝑥, 𝑦) ⇔ 𝐻(𝑢, 𝑣).                                    (2.18) 
 Використовуючи виключно властивості імпульсної функції і теорему 

про згортку, було встановлено, що фільтри в просторовій і частотній областях 

утворюють фур’є-пару. Таким чином, по заданому в частотній області фільтру 

можливо отримати відповідний фільтр в просторовій області, застосувавши до 

першого обернене перетворення Фур’є. Правильне також і протилежне. 

 Відзначимо, що всі функції в попередньому розгляді мали один і той же 

розмір  𝑀 × 𝑁. Тому на практиці задача фільтра в частотній області і наступне 

обчислення еквівалентного йому просторового фільтра такого ж розміру за 

допомогою перетворення Фур’є не полегшує вирішення завдання з 

обчислювальної точки зору.  При однаковому розмірі фільтрів процес 

фільтрації в частотній області забезпечує, як правило, більшу ефективність 

обчислень. Однак в просторовій області використовуються фільтри набагато 

меншого розміру, які, в основному, і є предметом нашої цікавості. Кожний раз 

коли це можливо, є сенс проводити фільтрацію в просторовій області з 

використанням фільтрів (масок) малого розміру.  З іншої сторони, фільтрація 

в частотній області майже завжди виявляється більш наочною. Рівності (2.16) 

показують, що можливо задати фільтр в частотній області, вирахувати його 

прообраз,  а потім використати отриманий просторовий фільтр, як орієнтир 

для побудови просторового фільтру (маски) меншого розміру. Оскільки пряме 

і обернене перетворення Фур’є являються лінійними операціями, то наступне 

обговорення являється тільки до лінійної фільтрації. 
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 Фільтри, які базуються на функції Гауса, виключно важливі, оскільки як 

пряме, так і обернене фур’є-перетворення цієї функції також являються 

функціями Гауса. Крім того форма такого фільтру визначається всього двома 

параметрами. Для спрощення запису розглянемо одновимірний випадок. 

Нехай 𝐻(𝑢) - частотна передаточна функція гаусового фільтру, яка 

задається рівністю 

                                                                       𝐻(𝑢) = 𝐴𝑒
−

𝑢2

2𝜎2,                               (2.18) 
де 𝜎 - гаусова середньоквадратичне відхилення. Можна показати, що фільтр, 

який відповідає, в просторовій області задається рівністю  

                                                               ℎ(𝑥) = √2𝜋𝜎𝐴𝑒−2𝜋2𝜎2𝑥2
.                           (2.19) 

Ці рівності важливі по двом причинам: 

1) Вони задають фур’є-пару, в якій кожна із функцій являється гаусовою і 

дійсною, це помітно полегшує аналіз. Крім того, гаусові функції наочні 

і зручні при обчисленнях. 

2) Вони показують, що якщо функція 𝐻(𝑢) має широкий профіль (велике 

значення 𝜎), то функція ℎ(𝑥) має вузький, і навпаки. 

В граничному випадку, коли 𝜎 прямує до безкінечності ,функція 𝐻(𝑢) прямує 

до постійної функції, а функція ℎ(𝑥) прямує до імпульсної функції. Іншими 

словами, ширини функцій знаходиться в оберненому зв’язку один до одного.  

Ці дві властивості, які можуть бути легко обґрунтовані аналітично, 

допомагають краще зрозуміти особливості процедури фільтрації як в 

просторовій, так і в частотній області. 

 Графік гаусового фільтру в частотній області зображений на рис. 2.7 (а). 

Форма фільтру  𝐻(𝑢) нагадує фільтр низьких частот. Відповідний фільтр 

низьких частот в просторовій області зображений на рис. 2.7(в). Цікавість 

представляє загальна форма фільтра ℎ(𝑥), яка можна використати, як орієнтир 

для визначення коефіцієнтів меншого по розмірах фільтра в просторовій 

області. Схожість фільтрів полягає в тому, що всі їх значення, в обох 

просторах, додатні. Таким чином випливає, що низькочастотна фільтрація в 

просторовій області може бути здійснена за допомогою маски, яка цілком 
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складається із додатних коефіцієнтів. Інша важлива властивість 

низькочастотної фільтрації пов’язана з розглянутою в попередньому абзаці 

властивістю (2). Чим більш вузьким в частотній області являється фільтр, тим 

сильніше він подавляє високі частоти, що виражається в подальшому 

розфокусуванні зображення. Це еквівалентно використанню більш широкого 

фільтра в просторовій області. 

 На основі гаусових функцій (2.17),  можуть бути побудовані і більш 

складні фільтри. Наприклад, ми можемо побудувати високочастотний фільтр 

із двох гаусових функцій наступним чином: 

                                                              𝐻(𝑢) = 𝐴𝑒
−

𝑢2

2𝜎1
2−𝐵𝑒

−
𝑢2

2𝜎2
2

,                               (2.20) 
де 𝐴 ≥ 𝐵 і 𝜎1 > 𝜎2. Відповідний фільтр в просторовій області має вигляд 

                           ℎ(𝑥) = √2𝜋𝜎1𝐴𝑒−2𝜋2𝜎1
2𝑥2

− √2𝜋𝜎2𝐵𝑒−2𝜋2𝜎2
2𝑥2

                     (2.21) 
 Графік цих двох функцій представлені на рис. 2.7(б) і (г) відповідно. 

Найбільш важлива особливість заклечається в тому, що фільтр в просторовій 

області приймає як додатні, так і від’ємні значення. Цікаво, що одного разу  

перетворившись у від’ємне, значення ніколи більше не стане додатнім.  

 Важливо відмітити, що можливо прийти до базових форм всіх 

представлених на рис. 2.7 масок просторових фільтрів малого розміру 

альтернативним шляхом, який відкриває перед нами тільки що розвинутий 

метод аналізу в частотній області.   

 Чому частотна область? Що може бути зроблено в просторовій області з 

використанням невеликих просторових масок? Основна відповідь складається 

із двох частин. По-перше, як ми бачимо, аналіз в частотній області вносить 

значну кількість міркувань, що наводять на те, як вибрати фільтр. Інша частина 

відповіді залежить від розміру просторових масок і зазвичай протікає із 

зіставлення способів реалізації. 

 Контрольним завданням, яке використовується з цією ціллю, являється 

обчислення згортки, яке може бути реалізоване як безпосередньо в 

просторовій області, так і з використанням переходу в частотну область. 
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Просторова згортка двох функцій задається формулою (2.10) і, як 

слідує з теореми про згортку, може бути отримана обчисленням оберненого 

фур’є-перетворення від добутку фур’є-образів цих двох функцій. 

Припустимо, що програмно реалізовані обидва підходи на одному і тому ж 

комп’ютері (використовуючи для переходу в частотну область і назад 

алгоритм швидкого перетворення Фур’є (ШПФ)). Виявлено, що обчислення, 

реалізовані з використанням переходу в частотну область, відбуваються 

швидше навіть для напрочуд малих значень M  і  N. Наприклад,  порівняння, 

яке провів Брайем, показує, що в одновимірному випадку ШПФ підхід 

виявляється швидшим, якщо число точок перевищує 32. Хоча останнє число і 

залежить від сторонніх 

 

Рисунок  2.7 -  (а) Гаусовий низькочастотний фільтр в частотній області. (б) 

Гаусовий високочастотний фільтр в частотній області. (в) Відповідний 

низькочастотний фільтр в просторовій області. (г) Відповідний 

високочастотний фільтр в просторовій області 
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 факторів, таких як комп’ютер і алгоритм, які ми використовуємо, воно 

явно менше тих чисел, з якими стикаємось при обробці зображень. 
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РОЗДІЛ 3. ВІДНОВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

 

Як при покращенні зображень, кінцевою ціллю відновлення являється 

підвищення якості зображення в деякому попередньо визначеному сенсі. Не 

дивлячись на перетин областей застосування методів обох класів, покращення 

зображень є більшою мірою суб’єктивним процесом, в той час як процес 

відновлення має в основному об’єктивний характер. При відновленні робиться 

спроба реконструювати або відтворити зображення, яке було до цього 

спотворене, використовуючи апріорну інформацію про явище, яке викликало 

погіршення зображення. Тому методи відновлення базуються на моделюванні 

процесів і застосуванні обернених процедур для відтворення початкового 

зображення. 

Цей підхід зазвичай включає розробку критеріїв якості, які дають 

об’єктивно оцінити отриманий результат. Навпаки, методи покращення 

зображень в основному являють собою евристичні процедури, призначені для 

такого впливу на зображення, який дозволить потім використовувати 

переваги, пов’язані з психофізичними особливостями зорової системи 

людини. Наприклад, процедура підсилення  контрасту розглядається, як метод 

покращення, оскільки в результаті її застосування зображення, в першу чергу, 

стає більш приємним для ока, тоді як процедура обробки змазаного 

зображення, базується на застосуванні оберненого оператора, і розглядається 

як метод відновлення. 

Задача відновлення в даному розділі розглядається лише з моменту 

отримання уже спотвореного зображення, тому питання, які торкаються 

природи спотворень, які вносяться чутливими елементами, цифровими 

перетворювачами і пристроями для відтворення торкаються лише поверхово. 

Деякі методи відновлення зручно формулюються в просторовій області, 

в той час як для формулювання інших більше підходить частотна область. 

Наприклад, просторова обробка застосовується у випадку, коли єдиними 

джерелом спотворень являється адитивний шум. З іншої сторони, задача 
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відновлення змазаних зображень, наприклад, важко піддається вирішенню в 

просторовій області з використанням масок малого розміру. В такому випадку 

правильним підходом являється використання частотних фільтрів, отриманих 

на основі різних критеріїв оптимальності, такі фільтри враховуються також 

при наявності шуму. Деякий фільтр відновлення, який вирішує конкретну 

задачу в частотній області, часто використовується в якості основи для 

побудови іншого фільтру, більш зручного для реалізації обчислювальних 

процедур, які використовують програмно-апаратні засоби. 

Модель процесу спотворення. Як показано на рис. 3.1, прийнята в 

даному розділі модель процесу спотворення припускає дію деякого 

спотворюючого оператора H на вхідне зображення 𝑓(𝑥, 𝑦), що після додавання 

адитивного шуму дає спотворене зображення 𝑔(𝑥, 𝑦). Задача відновлення 

полягає в побудові деякого наближення 𝑓(𝑥, 𝑦) початкового зображення по 

заданому (спотвореному) зображенню 𝑔(𝑥, 𝑦), деякої інформації відносно 

спотворюючого оператора H, і деякої інформації відносно адитивного шуму 

𝜂(𝑥, 𝑦). Необхідно щоб наближення було якомога ближче до початкового 

зображення, і по суті, чим більше відомо інформації про оператор  H і про 

функцію 𝜂(𝑥, 𝑦), тим ближче буде функція 𝑓(𝑥, 𝑦) до функції 𝑓(𝑥, 𝑦). В основі 

підходу, який застосовується на протязі всього розділу лежить використання 

операторів (фільтрів), які відновлюють зображення. 

 

 

Рисунок  3.1 - Модель процесу спотворення/відновлення зображення 
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3.1 Моделі шуму 

 

Основні джерела шуму на цифровому зображення – це сам процес його 

отримання (оцифрування), а також процес передачі. Робота сенсорів залежить 

від різних факторів, таких як зовнішні умови в процесі відеозйомки і якості 

сенсорів. Наприклад, в процесі отримання зображення з допомогою 

фотокамери з ПЗС матрицею, основними факторами, які впливають на 

величину шуму, являється рівень освітленості і температура сенсорів. В 

процесі передачі, зображення можуть спотворюватися перешкодами, які 

виникають в каналах зв’язку. Наприклад, при передачі зображення з 

використанням бездротового зв’язку, воно може бути спотворене в результаті 

розряду блискавки або інших збурень в атмосфері. 

Просторові і частотні властивості шуму. Для подальшого розгляду 

важливими являються параметри, які визначають просторові характеристики 

шуму, а також питання, чи корелює шум зображення. Під частотними 

характеристиками розуміють властивості спектру шуму, в розумінні 

перетворення Фур’є (на відміну від електромагнітного спектру). Наприклад, 

шум, спектр якого являється постійною величиною, називається зазвичай 

білим шумом. Походження цього терміну пов’язане з фізичними 

властивостями білого кольору, який містить практично всі частоти видимого 

спектру в рівних пропорціях.  

За виключенням періодичного в просторі шуму, в цьому розділі буде 

запропоновано, що шум не залежить від просторових координат і не корелює 

з самим зображенням (тобто, між значеннями елементів зображення і 

значеннями шумової складової немає кореляції).  

Функції щільності розподілу ймовірностей для деяких важливих 

типів шуму. Будемо мати справу із описом поводження шуму в просторовій 

області, яке базується на статичних властивостях значень яскравості 

компоненти шуму в моделі на рис. 3.1. Ці значення яскравості можуть 

розглядатися як випадкові величини, які характеризуються функцією 
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щільності розподілу ймовірностей, які найбільш часто зустрічаються в 

застосуваннях, пов’язаних з обробкою зображень. 

Гаусівський шум. Математична простота, характерна для роботи з 

моделями гаусівського шуму (також називають нормальним шумом) як в 

просторовій, так і в частотній області, зумовила широке розповсюдження цих 

моделей на практиці. Насправді ця простота настільки привабливою, що часто 

гаусівські моделі використовують навіть у тих ситуаціях, коли їх застосування 

виправдано, в кращому випадку, лише частково. 

Функція щільності розподілу ймовірностей гаусівської випадкової 

величини  𝑧 задається виразом: 

                              𝑝(𝑧) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−
(𝑧−𝜇)2

2𝜎2 ,                        (3.1) 

где 𝑧 представляє собою значення яскравості, 𝜇 - середнє значення 

випадкової величини 𝑧, 𝜎 - її середньоквадратичне відхилення. Квадрат 

середньоквадратичного відхилення 𝜎2 називається дисперсією величини 𝑧. 

Графік цієї функції представлений на рис. 3.2(а). Коли щільність розподілу 

випадкової величини 𝑧 описується функцією (3.1), то приблизно 70% її значень 

попадають в діапазон [(𝜇 − 𝜎), (𝜇 + 𝜎)], і приблизно 95% - в діапазон               

[(𝜇 − 2𝜎), (𝜇 + 2𝜎)]. 

Шум Релея. Функція щільності розподілу ймовірностей шуму Релея 

задається виразом 

𝑝(𝑧) = {
2

𝑏
(𝑧 − 𝑎)𝑒−(𝑧−𝑎)

2
𝑏     при 𝑧 ≥ 𝑎;  0        при 𝑧 < 𝑎.           (3.2) 

Середнє значення і дисперсія для цього розподілу мають вигляд 

                                                                   𝜇 = 𝑎 + √
𝜋𝑏

4
,                                       (3.3) 

І 

                                              𝜎2 =
𝑏(4 − 𝜋)

4
.                                                   (3.4) 

Графік щільності розподілу ймовірностей шуму Релея представлений на 

рис. 3.2 (б). Важливою особливістю є місце розташування початку координат 
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і те, що графік має асиметричну (скошену) форму. Розподіл Релея буває 

корисним для наближення асиметричних гістограм. 

 Шум Ерланга (гама шум). Функція щільності розподілу ймовірностей 

експоненційного шуму задається виразом 

  𝑝(𝑧) = {𝑎𝑒−𝑎𝑧  при 𝑧 ≥ 0;  0          при 𝑧 < 0,                                                  (3.5) 
 де 𝑎 > 0. Середнє і дисперсія для цього розподілу мають вигляд 

                                                                      𝜇 =
1

𝑎
                                               (3.6) 

і 

                                                                     𝜎2 =
1

𝑎2
.                                               (3.7) 

Відмітимо, що цей розподіл являється частинним випадком розподілу Ерланга 

з 𝑏 = 1. На рис.3.2 представлений графік щільності цього розподілу. 

Рівномірний шум. Функція щільності розподілу ймовірностей 

рівномірного шуму задається виразом 

 𝑝(𝑧) = {
1

𝑏 − 𝑎
       при 𝑎 ≤ 𝑧 ≤ 𝑏;   0  в усіх інших випадках  (3.8) 

Середнє значення для цього розподілу дорівнює 

                                                                       𝜇 =
𝑎 + 𝑏

2
,                                           (3.9) 

а дисперсія 

                                              𝜎2 =
(𝑏 − 𝑎)2

12
.                                              (3.10) 

На рис. 3.2 (д) представлений графік щільності цього розподілу. 

Імпульсний шум. Функція щільності розподілу ймовірностей (біполярного) 

імпульсного шуму задається виразом 

𝑝(𝑧) = {𝑃𝑎   при 𝑧 = 𝑎;             𝑃𝑏   при 𝑧 = 𝑏;      0 в інших випадках.     (3.11)  
Якщо 𝑏 > 𝑎, то піксель з яскравістю 𝑏 має вигляд світлої точки на зображенні.  

Піксель з яскравістю 𝑎 виглядає навпаки, як темна точка. Якщо одне із значень 

ймовірності (𝑃𝑎 або 𝑃𝑏)  дорівнює 0, то імпульсний шум називається 

уніполярним. Якщо ні одна із ймовірностей не дорівнює 0, і особливо коли 

вони приблизно рівні по величині, імпульсний шум схожий на крупинки солі 

і перця, випадково розсипані по зображенню. По цій причині імпульсний шум 

також називають шумом типу «сіль і перець». 
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Рисунок 3.2 -  Деякі важливі функції щільності розподілу ймовірностей 

 

 Значення імпульсів шуму може бути як позитивним, так і негативним. 

При оцифруванні зображень зазвичай відбувається масштабування (і 

обмеження) значень яскравості. Оскільки велична пов’язаних із імпульсним 

шумом спотворень як правило велика в  порівнянні з величною самого 

сигналу, імпульсний шум після оцифрування приймає екстремальні значення, 
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що відповідає появі абсолютно чорних і білих точок на зображенні. Тому 

зазвичай припускають, що значення  𝑎 і 𝑏 являються «інтенсивними» в тому 

сенсі, що вони рівні мінімальному і максимальному значенням, які в принципі 

можуть бути присутніми в оцифрованому зображенні. В результаті негативні 

імпульсі виглядають як чорні точки на зображенні (перець). По тим же 

причинам позитивні імпульси виглядають як білі точки (сіль). Для 8-ми 

бітових зображень це означає, що 𝑎 = 0 (чорне) і 𝑏 = 255 (біле). На рис. 3.2 

(е) представлений графік розподілу ймовірностей значень імпульсного шуму. 

 Розглянуті розподіли в сукупності представляють собою набір засобів, 

які дозволяють моделювати спотворення, пов’язаних з широким діапазоном 

шумів, які зустрічаються на практиці. Так наприклад, гауса шум виникає на 

зображеннях як результат впливу так факторів, як шум в електронних колах, а 

гум сенсорів – із-за недостатнього освітлення або високої температури. 

Розподіл Релея корисний при моделюванні шуму, який виникає на знімках, 

знятих з великої відстані. Експоненційний і гамма розподіл відповідають 

шумові на зображеннях, які отримані з використанням лазерів. З імпульсним 

шумом ми стикаємось в ситуаціях, коли в процесі отримання зображення 

мають місце швидкі перехідні процеси, такі як неправильна комутація. 

Рівномірний розподіл, а найменшій мірі підходить для опису явищ, які 

зустрічаються на практиці. Однак цей розподіл корисний як основа для 

створення різних генераторів випадкових чисел, які використовуються для 

моделювання. 

 На рис.3.3 представлене тестове зображення, яке добре підходить для 

ілюстрації щойно розглянутих моделей шуму. Зображення зручне тим, що 

воно складається із простих областей постійної яскравості, яка приймає всього 

три значення і при цьому охоплює весь діапазон від чорного до майже білого. 

Це спрощує візуальний аналіз  властивостей шумових складових, які 

додаються до зображення. 
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Рисунок 3.3 - Тестове зображення 

 

На рис. 3.4 представлені зображення, отримані в результаті додавання до 

тестового зображення шумів шести типів, які були обговорені вище. Під 

кожним зображенням наведена гістограма, обчислена по цьому зображенню. 

Параметри шуму були підібрані в кожному окремому випадку таким чином, 

щоб частини гістограми, які відповідають трьом рівням яскравості на 

тестовому зображенні, починали зливатися. При цьому шум добре помітний, 

але не затінює основну структуру тестового зображення. 

При порівнянні гістограм на рис. 3.4 з функціями щільності розподілу 

ймовірностей на рис.3.2 впевнюємося в тому, що вони відповідають один 

одному. В прикладі з імпульсним шумом, на гістограмі присутній додатковий 

пік в «білому» кінці діапазону, оскільки складові шуму приймають значення 

яскравості, які відповідають абсолютно чорним або абсолютно білим точкам, 

а найбільш яскрава частина тестового зображення (всередині кола) являється 

світло-сірою.  
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Рисунок 3.4 -  Зображення гістограм, отриманих в результаті додавання 

гаусівського, релеївського, гама, експоненційного, рівномірного і 

імпульсного шуму до зображення рис. 3.3 

 

За виключенням невеликої відмінності в загальному рівні яскравості, 

першу п’ять зображень на рис. 3.4 візуально мало чим відрізняються, хоча їх 

гістограми суттєво відрізняються один від одного. Тільки зовнішній вигляд 
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зображення, спотвореного імпульсним шумом, вказує на тип шуму, який 

привів до спотворення.  

Періодичний шум. Причиною появи періодичного шуму зазвичай 

являється електричні або електромеханічні перешкоди під час отримання 

зображення. Періодичний шум являється тим єдиним видом просторово-

залежного шуму, який може бути суттєво зменшений за допомогою частотної 

фільтрації. Розглянемо рис.3.5(а). Це зображення сильно спотворене 

просторовим синусоїдальним шумом різних частот.  

 

 

Рисунок 3.5 - (а) Зображення, спотворене синусоїдальним шумом; 

(б)спектр (кожна пара спряжених імпульсів відповідає одній синусоїдальній 

хвилі) 

 

Перетворення Фур’є синусоїди в чистому вигляді представляє собою пару 

сполучених імпульсів, розташованих в центрально-симетричних точках 

частотної області, які відповідають частотам синусоїдальної хвилі. Тому якщо 

амплітуди синусоїдальних хвиль в просторовій області достатньо великі, 
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можна очікувати, що в спектрі зображення будуть видимі пари імпульсів, по 

одній для кожної синусоїдальної хвилі в початковому зображенні. Рисунок  

3.5(б) показує, що це має місце в дійсності, при чому в даному випадку 

відповідні  імпульси розташовані приблизно на околі, що пов’язано з 

конкретним набором значень частот.  

 Побудова оцінок для параметрів шуму. Оцінка параметрів 

періодичного шуму зазвичай здійснюється шляхом аналізу фур’є-спектра 

зображення. Як вказано вище, періодичний шум призводить до появи піків в 

частотній області, які часто виявляються навіть при візуальному аналізі. Інший 

підхід полягає в тому, щоб спробувати зробити висновок про періодичності 

шумів складових прямо на основі початкового зображення , однак це 

призводить до успіху лише в найпростіших випадках. Аналіз в автоматичному 

режимі можливий в тих ситуаціях, коли шумові піки яскраво виражені, або 

коли є деяка інформація загального характеру відносно місцезнаходження 

відповідних частотних складових. 

 Параметри функції щільності розподілу ймовірностей шуму можуть 

бути частково відомі виходячи із технічних характеристик сенсорів, однак 

часто необхідно оцінити ці параметри для конкретної системи, яка 

використовувалась для отримання зображення. Якщо ця система знаходиться 

у вашому розпорядженні, то один із простих способів вивчення її 

характеристик, пов’язаних із шумом, полягає в тому, щоб отримати набір 

зображення однорідних тестових об’єктів. В випадку оптичної системи, 

наприклад, таким об’єктом буде являтися велика суцільна рівномірно 

освітлена сіра область. Отримані таким способом зображення зазвичай 

достатньо добре характеризують шум системи. 

 В тих випадках, коли доступні тільки зображення, раніше сформованих 

системою (а сама система недоступна), розгляд невеликих ділянок зображення 

приблизно постійної яскравості часто дає можливість оцінити параметри 

функції щільності розподілу ймовірностей шуму. Наприклад, на рис. 3.6 

показані вертикальні полоси, вирізані із трьох зображень на рис. 3.4, які 
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відповідають гаусівському, релеєвському і рівномірному шумові. 

Представлені гістограми прораховані на основі даних, які відповідають цим 

невеликим полосам. Гістограмам на рис. 3.6 відповідають середні (із трьох) 

частини гістограм на рис.3.4. Порівняння показує, що вид гістограм на рис. 3.6 

досить близький до виду відповідних частин гістограм на рис. 3.4. Висота 

гістограм відрізняється із-за масштабування, але форма, без сумнівів, 

однакова. 

 

Рисунок 3.6. -  Гістограми, пораховані по невеликим полосам (показані у 

вигляді вставок) зображень на рис.3.4, які містять (а) гаусівський, (б) 

релеєвський і (в) рівномірний шум 

  

 Звісно використовувати дані, які відповідають невеликим ділянкам 

зображення, для обрахування середнього значення і дисперсії яскравості. 

Позначимо через S фрагмент зображення (наприклад, полосу). Наближення то 

величин, які нас цікавлять, може бути отримане на основі простих статичних 

формул 

                                                                          𝜇 = ∑ 𝑧𝑖𝑝(𝑧𝑖)

𝑆

𝑧𝑖∈𝑆

                             (3.12) 

і 

                                                    𝜎2 = ∑(𝑧𝑖 − 𝜇)2𝑝(𝑧𝑖)

𝑆

𝑧𝑖∈𝑆

,                          (3.13) 

де 𝑧𝑖 - значення яскравості елементів частини зображення S, а 𝑝(𝑧𝑖) - 

відповідні нормалізовані значення гістограми. 
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 Вид гістограми виправдовує, яка із функцій щільності розподілу 

ймовірностей являється найбільш придатною. Якщо форма  гістограми 

наближено гаусова, то все що необхідно – це визначити середнє значення і 

дисперсію, оскільки функція Гауса щільності розподілу повністю 

визначається цими двома параметрами. Для розподілу інших типів, які 

обговорювалися вище, розглядається вирази для середнього значення і 

дисперсії як рівняння для параметрів 𝑎, 𝑏 і розв’язуючи рівняння знаходимо 

параметри розподілу. Обробка імпульсного шуму здійснюється по іншому, 

оскільки в цьому випадку необхідно оцінити фактичну ймовірність появи 

чорних і білих точок на зображенні. Для отримання такої оцінки необхідно, 

щоб були видимі як чорні, так і білі точки. Таким чином для обчислення 

гістограми придатна тільки така область зображення, в якій значення 

яскравості лежать в середній частині діапазону і відносно постійні. Висоти 

піків, які відповідають чорним і білим точкам, дають оцінку ймовірностей 𝑃𝑎 і 

𝑃𝑏 в (3.11). 

3.2 Подавлення шумів – просторова фільтрація 

 

Коли спотворення зображення обумовлене виключно наявністю шуму, 

рівності () і (3.1) і (3.2) набирають вигляд 

                                                              𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝜂(𝑥, 𝑦)                        (3.14) 
і 

                                                             𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐹(𝑢, 𝑣) + 𝑁(𝑢, 𝑣).                    (3.15) 
Доданок, який описує шум, невідомий, тому просто вирахувати його зі функції 

𝑔(𝑥, 𝑦) або 𝐺(𝑢, 𝑣) неможливо. Зазвичай у випадку періодичного шуму спектр 

𝐺(𝑢, 𝑣) дає можливість оцінити величину 𝑁(𝑢, 𝑣). Тоді в цілях побудови 

наближення початкового зображення, величина 𝑁(𝑢, 𝑣) може бути вирахувана 

із функції 𝐺(𝑢, 𝑣). Однак цей випадок являється скоріше виключенням, чим 

правилом. 

В тих ситуаціях, коли на зображенні присутній тільки адитивний шум, 

просторова фільтрація являється кращим із можливих методів відновлення.  
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Фільтр, оснований на обчисленні середнього арифметичного. Такий 

фільтр, називається середньоарифметичним, являється найпростішим серед 

усереднюваних фільтрів . Нехай 𝑆𝑥𝑦 позначає прямокутну область (множина 

координат точок зображення) розмірами 𝑚 × 𝑛 з центром в точці (𝑥, 𝑦). 

Процедура фільтрації передбачає обчислення середнього арифметичного 

значення спотвореного зображення 𝑔(𝑥, 𝑦) по області 𝑆𝑥𝑦. Значення 

відновленого зображення 𝑓 в довільній точці (𝑥, 𝑦) представляє собою середнє 

арифметичне значення в точках, які належать області 𝑆𝑥𝑦. Іншими словами 

                                𝑓(𝑥, 𝑦) =
1

𝑚𝑛
∑ 𝑔(𝑠, 𝑡)

𝑆𝑦𝑥

(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑦𝑥

.                              (3.16) 

Ця операція може бути реалізована у вигляді згортки з маскою, всі коефіцієнти 

якої рівні 
1

𝑚𝑛
. Як згадувалось вище, локальний фільтр просто згладжує 

локальні варіації яскравості на зображенні. Зменшення шуму відбувається  в 

результаті цього згладжування. 

Фільтр, що базується на обчисленні середнього геометричного. 

Зображення, відновлене з використанням середнього геометричного фільтра, 

задається виразом 

                                 𝑓(𝑥, 𝑦) = [ ∏ 𝑔(𝑠, 𝑡)

𝑆𝑦𝑥

(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦

]

1
𝑚𝑛

.                            (3.17) 

 Тут значення відновленого зображення в кожній точці (𝑥, 𝑦) являється 

коренем степені 𝑚𝑛 із добутку значень в точках області 𝑆𝑥𝑦. При застосуванні 

середньо геометричного фільтра відбувається згладжування, як рівняється із 

тим, яке досягається при використанні середньоарифметичного фільтра, але 

при цьому втрачається менше деталей зображення. 

Фільтр, що базується на обчисленні середнього гармонічного. 

Результат обробки із застосуванням середнього гармонічного фільтра 

задається виразом 
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                           𝑓(𝑥, 𝑦) =
𝑚𝑛

∑
1

𝑔(𝑠, 𝑡)
𝑆𝑦𝑥

(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦

.                                   (3.18) 

 Середньогармонічний фільтр добре працює у випадку уніполярного 

«білого» імпульсного шуму (тобто, коли значення шуму відповідає появі білих 

точок на зображенні), але не працює у випадку уніполярного «чорного» 

імпульсного шуму (коли значення шуму відповідає появі чорних точок). Цей 

фільтр також добре працює для інших типів шумів, таких як гаусівський шум. 

Фільтр, що базується на обчисленні середнього 

контрагармонічного. Обробка із застосуванням операції середнього 

контрагармонічного описується виразом 

                    𝑓(𝑥, 𝑦) =
∑ 𝑔(𝑠, 𝑡)𝑄+1𝑆𝑥𝑦

(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦

∑ 𝑔(𝑠, 𝑡)𝑄𝑆𝑥𝑦

(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦

,                                  (3.19) 

де  𝑄 називається порядком фільтра. Цей фільтр добре пристосований для 

зменшення або майже повного усунення імпульсного шуму. При позитивних 

значення 𝑄 фільтр усуває «чорну» частину шуму. При негативних значення 𝑄 

фільтр усуває «білу» частину імпульсного шуму. Обидві частини не можуть 

бути усунені одночасно. Помітимо, що контра гармонічний фільтр при 𝑄 = 0 

зводиться до середньоарифметичного фільтру, а при 𝑄 = −1 до 

середньогармонічного фільтру. 

 Відновлення з допомогою усереднючих фільтрів.  На рис. 3.7 (а) 

представлений рентгенівський знімок монтажної плати, а на рис. 3.7(б) наведе 

те ж зображення, але спотворене шляхом додавання гаусівського шуму з 

нульовим середнім і дисперсією 400. Для зображення такого типу даний рівень 

шуму являється значним. На рис. 3.7 (в) і (г) представлені результати 

фільтрації зображення з шумом при застосуванні середньоарифметичного і 

середньогеометричного фільтрів розмірами 3 × 3. Хоча обидва фільтри дали 

прийнятний результат в плані зменшення шуму на зображенні, застосування 

середньогеометричного фільтру привело до меншого розмиття зображення, 

ніж застосування середньоарифметичного фільтру. Наприклад, штирі роз’єму 
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у верхній частині зображення виглядають на             рис. 5.7 (г) більш різкими, 

чим на рис. 3.7 (в). Це справедливо і для інших частин зображення. 

 На рис. 3.8 (а) представлене зображення тієї ж плати, але спотворене 

уніполярним «чорним» імпульсним шумом з ймовірністю 0,1. Аналогічно, на 

рис. 3.8 (б) представлено зображення, спотворене уніполярним «білим» 

імпульсним шумом з тією ж ймовірністю. На рис. 3.8 (в) представлене 

результат фільтрації зображення на рис. 3.8 (а) з використанням 

контрагармонічного фільтру порядку 𝑄 = 1,5, а на рис. 3.8 (г) представлений 

результат фільтрації зображення на рис. 3.8 (б) з використанням аналогічного 

фільтру порядку 𝑄 = −1,5. В обох випадках застосування фільтрів дало 

гарний результат в плані зменшення шуму. Результати роботи фільтру 

позитивного порядку кращі в фоновій області, недоліки виражаються в 

розмиванні темних областей. Обернений  результат маємо для фільтру 

негативного порядку. Взагалі середньоарифметичні і середньо геометричні 

фільтри (особливо останні) підходять для фільтрації випадкових шумів типу 

гаусівського або рівномірного. Контрагармонічні фільтри підходять для 

фільтрації імпульсного шуму, але їх застосування затрудняється тим, що 

необхідно попередньо знати, являється шум «чорним» або «білим», оскільки 

необхідно вибрати правильний знак порядку фільтра 𝑄. Як показує рис. 3.9, 

неправильний вибір знаку може привести до катастрофічних результатів. 

Деякі із фільтрів, які будуть розглянуті далі, вільні від цього недоліку. 
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Рисунок. 3.7 -  (а) Рентгенівський знімок. (б) Зображення, спотворене 

адитивним гаусівський шумом; (в) результат фільтрації з використанням 

середньоарифметичного фільтру розмірами 3×3; (г) результат фільтрації з 

використанням середньогеометричного фільтра тих же розмірів 

 

3.4 Фільтрація сплайнами 

 

Сьогодні існує велика кількість математичних конструкцій, які 

називаються сплайнами: алгебраїчні, тригонометричні, фракційні, 

раціональні, Паде і т.д. Вони відрізняються виглядом фрагментів ,умовами 

стикування, схемою розміщення вузлів. Однак користуються в основному 

кубічними алгебраїчними сплайнами з двома неперервними похідними, а 

найбільш відомою сферою застосування являється комп’ютерна графіка. Але 

можливості сплайнів набагато ширші і багатші, зокрема, це стосується їх 

застосування в задачах обробки цифрових сигналів. 
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Рисунок 3.8 - (а) Зображення спотворене уніполярним «чорним» 

імпульсним шумом з ймовірністю 0,1; (б) Зображення спотворене 

уніполярним «білим» шумом з тією ж ймовірністю; (в) результат фільтрації 

зображення (а) з використанням 3×3 контрагармонічного фільтру порядку 

𝑄 = 1,5; (г) результат фільтрації зображення (б) з використанням 

аналогічного фільтру порядку 𝑄 = −1,5 

  

 Побудова сплайнів. 

 Зазвичай сплайн визначають наступним чином. Функція 𝑆(𝑡), визначена 

і неперервна на відрізку [𝑎, 𝑏], називається поліноміальним сплайном порядку 

𝑚 з вузлами 𝑥𝑗 ∈ (𝑎 = 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛 = 𝑏), якщо на кожному із відрізків 

[𝑥𝑗−1𝑥𝑗), (𝑗 = 1, 𝑛) 𝑆(𝑡) існує алгебраїчний поліном степінь якого не 

перевищує 𝑚. В кожній із точок 𝑥𝑗 деяка похідна може мати розриви. Якщо в 

точці 𝑥𝑗 функції 𝑆(𝑡), … , 𝑆(𝑚−𝑘𝑖) неперервні, а похідна 𝑆(𝑚−𝑘𝑖+1)(𝑡) має розрив, 

число 𝑘 = 𝑘𝑖    називають дефектом сплайна. Однак тут не враховуються два 

суттєвих аспекти:  
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а) невизначене або необмежене число фрагментів сплайну, що 

цілком природно для цифрових сигналів; 

б) неможливість визначити дефект сплайну для фрагментів 

функції з необмеженим числом похідних (таких як sin, exp). 

 Більш придатним для задач цифрової обробки сигналів являється 

визначення сплайна з допомогою лінійної комбінації базисних сплайн-

функцій (В-сплайнів). Тут не має фіксованого числа фрагментів, а властивості 

визначаються властивостями базисних сплайнів. Слід зазначити, що частіше 

всього коли говорять про В-сплайни, мають на увазі алгебраїчні сплайни, хоча 

принципово вони можуть бути будь-якими. Відносно визначення сплайна не 

має єдиної точки зору про ті ознаки, які єдиним чином його ідентифікують. 

Важливою властивістю сплайна являється гладкість, але існують дробово-

раціональні сплайни і сплайни Паде, ламана і ступінчаста функція, також 

зараховані до сплайнів. Однак це питання скоріше термінологічне, чим 

практичне.  

3.4.1 Розв’язок задачі фільтрації зображення сплайнами 

Розв’язання системи інтерполяційних рівнянь для необмеженого 

числа фрагментів сплайну.  Розглянемо вирішення інтерполяційної задачі 

для сплайнів, які складаються із необмеженого числа фрагментів однакової 

ширини. В силу локальних властивостей базисного сплайну матриця C в 

системі інтерполяційних рівнянь (3.26) має специфічну симетричну трьох 

діагональну форму. Оскільки всі базисні функції отримані зміщенням, то 

матриця має тільки два різних значенням: діагональний елемент 𝑐0 - значення 

базисного сплайну в центрі, і боковий елемент 𝑐1 - значення базисного сплайна 

в другому (четвертому) вузлі. При необмеженій кількості фрагментів матриця 

має необмежений розмір. Необхідно знайти інверсну матрицю також 

необмеженого розміру. Однак для цього випадку можна знайти наближене 

рішення, якщо прийняти, що обернена матриця має обмежену кількість 

ненульових діагоналей. Маємо 
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Рисунок 3.9 – Матриця зміщень 

 

Щоб задовольнити цим умовам, необхідно вирішити систему лінійних 

рівнянь обмеженої розмірності: 

 

 

Рисунок 3.10 – Система лінійних рівнянь обмеженої розмірності 

 

 Похибку розв’язку можна оцінити, виконавши множення вихідної 

матриці на знайдену обернену. Результуюча матриця буде відрізнятися від 

одиничної наявністю двох симетричних ненульових діагоналей. Вони 

визначаються значенням 𝑒𝑗+𝑚+3. Тоді похибка розв’язку інтерполяційного 

рівняння не буде більшою величини 

𝑚𝑎𝑥|�̃�𝑗 − 𝑎𝑗| = 2𝑀|𝑐1𝑑3|                        (3.25), 

де 𝑀 - максимальне вхідне значення. 
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 Для 𝑚 = 3 маємо систему рівнянь 

[𝑐0 2𝑐1 0 0 𝑐1 𝑐0 𝑐1 0 0 𝑐1 𝑐0 𝑐1 0 0 𝑐1 𝑐0 ][𝑑0 𝑑1 𝑑2 𝑑3 ] = [1 0 0 0 ].                (3.26) 
Розв’язок має вигляд: 

𝑑0 =
𝑐0(𝑐0

2 − 2𝑐1
2)

𝑞
, 𝑑1 =

−𝑐1(𝑐0
2 − 2𝑐1

2)

𝑞
, 𝑑2 =

𝑐0𝑐1
2

𝑞
, 𝑑3 =

−𝑐1
3

𝑞
 ,

𝑞 = 𝑐0
4 − 4𝑐1

2𝑐0
2 + 2𝑐1

4.                            (3.27) 
  Для кубічного В-сплайну 𝑐0 = 0,6667, 𝑐1 = 0,1667. В результаті 

отримаємо 𝑑0 = 1,732 (діагональ) 𝑑1 = −0,464, 𝑑2 = 0,123, 𝑑3 = −0,031. 

Похибка складає не більше 0,01𝑀. 

 Звернемо увагу на те, що розв’язок отримуємо, при множенні вхідну 

послідовність відліків на елементи рядка оберненої матриці. Фактично 

виконується згортка вхідної послідовності з вектором {𝑑3, 𝑑2, 𝑑1, 𝑑0, 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3}. 

Таким чином, можна побудувати інтерполятор, який складається із послідовно 

включеного коректую чого префільтру і відповідно інтерполяційного фільтру. 

Інтерполяційний фільтр має імпульсну характеристику, яка являється 

відліками базисного сплайна. Імпульсна характеристика префільтру задана 

вектором {𝑑3, 𝑑2, 𝑑1, 𝑑0, 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3} і не залежить від порядку інтерполяційного 

поліному. Префільтр працює на частоті вхідного сигналу.  

3.4.2 Квазіглобальне вирішення задачі фільтрації  

 Описаний в попередньому підрозділі метод звернення матриці 

спеціальної форми дозволяє отримати базис в формі інтерполяційного 

імпульсу. Запишемо рішення системи інтерполяційних рівнянь: 𝐴 = 𝐶−1𝐹. 

Підставимо розв’язок в рівняння для розрахунку інтерполяційної функції: 𝑆 =

𝑃𝐴, де 𝑃 - матриця зі стовпчиками, які містять відліки базисних функцій в 

точках інтерполяції, 𝑆 - вектор стовпчик значень сплайну в точках 

інтерполяції. Отримаємо 𝑆 = 𝑃𝐶−1𝐹. 

 Запишемо отриманий результат в іншому вигляді: 𝑆 = 𝐿𝐹. Стовпчики 

матриці 𝐿 - це значення нових базисних функцій. Оскільки інтерпольовані 

значення отримані множенням базисних функцій на вихідні відліки 𝐹, базис 
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являється інтерполяційним імпульсом. Легко порахувати, що в центральному 

вузлі базис рівний одиниці і нулю в інших. 

 3.4.3 Локальний розв’язок (ермітова форма базису) 

 Попередній розв’язок значно погіршує локальні властивості базису. 

Розглянемо ще один варіант. Для цього звернемося до розв’язку 

інтерполяційної задачі в окремому фрагменті. Значення інтерполяційного 

сплайну в точці 𝑥  на фрагменті 𝑛 визначається чотирма коефіцієнтами: 

𝑆(𝑥) = ∑ 𝑎𝑗𝐵𝑗(𝑥)

𝑛+2

𝑗

== ∑ 𝑎𝑗𝐵𝑗(𝑥)

𝑛+2

𝑗=𝑛−1

=

= 𝑎𝑛−1𝐵1(𝑥 − 𝑐) + 𝑎𝑛𝐵2(𝑥 − 𝑐) +  𝑎𝑛+1𝐵3(𝑥 − 𝑐)
+ 𝑎𝑛+2𝐵4(𝑥 − 𝑐).                                                                                   (3.28) 

Фрагмент сплайну заданий двома вузловими точками (𝑡1, 𝐴1), (𝑡2, 𝐴2). 

Ширину фрагмента приймемо за одиницю. 

 Для визначення взаємозв’язку між вузловими точками і чотирма 

коефіцієнтами сплайну необхідно іще два параметра, пов’язаних із вузлами. В 

якості таких параметрів приймемо значення перших похідних у вузлах. 

Визначимо ці значення чисельно через центральні різності: 

                      𝐴1
′ ≈

𝐴2−𝐴0

2
, 𝐴2

′ ≈
𝐴3−𝐴1

2
.                                                       (3.29) 

Значення першої похідної в бокових вузлах сплайну позначимо через 𝑧1 і 

запишемо систему рівнянь 

[0 𝑌1 𝑌0 𝑌1 𝑌1 𝑌0 𝑌1 0 0 𝑧1 0 𝑧1 𝑧1 0 𝑧1 0 ][𝑑1 𝑑2 𝑑3 𝑑4 ]

= [𝐴1 𝐴2 (𝐴2 − 𝐴0)/2 (𝐴3 − 𝐴1)/2 ],                                               (3.30) 

де 𝑌0 = 𝐵(2ℎ) - значення базисного сплайну в центральному вузлі, 𝑌1 = 𝐵(ℎ) 

- значення в бокових вузлах. 

 Обернена матриця має вигляд: 
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Рисунок 3.11 – Обернена матриця розв’язку 

 

її дискримінант рівний 4𝑧1
2𝑌1

2 − 𝑌0
2𝑧1

2 (рівний нулю при 𝑌0 = 2𝑌1 ). 

 Доданки нового базисного сплайну розраховуються наступним чином: 

𝐻1𝑖 = 𝛼(𝑏𝐵1𝑖 + 𝑐𝐵2𝑖 + 𝑑𝐵3𝑖 + 𝑐𝐵4𝑖),         (3.31) 
𝐻2𝑖 = 𝛼(𝑠𝐵1𝑖 + 𝑣𝐵2𝑖 + 𝑠𝐵3𝑖 + 𝑒𝐵4𝑖),      (3.32) 
𝐻3𝑖 = 𝛼(𝑒𝐵1𝑖 + 𝑠𝐵2𝑖 + 𝑣𝐵3𝑖 + 𝑠𝐵4𝑖),     (3.33) 
𝐻4𝑖 = 𝛼(𝑐𝐵1𝑖 + 𝑑𝐵2𝑖 + 𝑐𝐵3𝑖 + 𝑏𝐵4𝑖),     (3.34) 

де 𝑏 = 𝑌02 − 2𝑌12, 𝑐 = −𝑌1𝑌0, 𝑑 = 2𝑌12, 𝑒 = 2𝑌0𝑧1 − 𝑏, 𝑠 = −4𝑌1𝑧1 − 𝑐, 

𝑣 = 2𝑌0𝑧1 − 𝑑, 𝛼 = (2𝑧1(𝑌02 − 4𝑌12))
−1

. 

Значення ермітового сплайна на фрагменті розраховують відповідно до 

формули 

𝑆𝑖 = 𝐴0𝐻4𝑖 + 𝐴1𝐻3𝑖 + 𝐴2𝐻2𝑖 + 𝐴3𝐻1𝑖 .       (3.35) 
Для фіксованої сітки вузлів при інтерполяції в 𝑚 разів вираз для 

кубічного сплайну значно спрощується: 

                     𝐻1𝑖 = −
1

2𝑚3 (𝑖2(𝑚 − 𝑖)),                                                    (3.36) 

                                            𝐻2𝑖 =
1

2𝑚3
(2𝑖2(𝑚 − 𝑖) − 𝑖(𝑚 − 𝑖)2 + 2𝑖𝑚2),        (3.37) 

                                 𝐻3𝑖 =
1

2𝑚3
(2𝑖(𝑚 − 𝑖)2 − 𝑖2(𝑚 − 𝑖) + 2(𝑚 − 𝑖)𝑚2),      (3.38) 

                                                                                  𝐻4𝑖 = −
1

2𝑚3
(𝑖(𝑚 − 𝑖)2).        (3.39) 
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ ЧАСТИНИ ЦИФРОВОГО 

ФІЛЬТРУ 

 

4.1 Постановка проблеми 

 

Рентгенівське дослідження базується на реєстрації X- випромінювання, 

що пройшло через об’єкт дослідження. При проходженні через живі тканини 

X- промені ослаблюються по різному, в залежності від щільності тканини. 

Завдяки цьому на поверхні детектора формується рентгенівське зображення 

(тіньове зображення). 

При проходженні через живі тканини кванти X-випромінювання можуть 

зіштовхнутися з атомами живої тканини, вибиваючи з них електрони. В свою 

чергу, вільні електрони мають досить велику енергію, взаємодіючи з 

молекулами та атомами організму, пошкоджуючи їх. Зважаючи на вище 

сказане очевидно, що інвазивність рентгенівського дослідження залежить в 

основному, від двох факторів: кількості квантів X-випромінювання, які 

пройшли через живу тканину, та енергії цих квантів. Кількість квантів 

(інтенсивність випромінювання) визначається струмом, який протікає через 

рентгенівську трубку та тривалістю знімка (зазвичай ці параметри об’єднують 

і називають кількістю електрики або експозицією, 𝑞 = 𝐼𝑡). Енергія квантів 

напряму залежить від напруги між катодом і анодом (максимальна енергія 

квантів рівна 휀𝑚 = 𝑒𝑈𝑎, де 𝑒 - заряд електрона, 𝑈𝑎 - анодна напруга). 

Ефективна енергія випромінювання 휀еф дещо більша за третину 휀𝑚. 

З іншого боку, для отримання якісних зображень на детекторі, 

інтенсивність X-випромінювання, яке потрапляє на нього не повинна бути 

нижчою за певний пороговий рівень. Мінімальна інтенсивність визначається, 

в основному, квантовою ефективністю детектора (DQE). Під DQE розуміють 

квадрат відношення сигнал/шум на виході до квадрату відношення 

сигнал/шум на вході. Для зниження інвазивності рентгенівського дослідження 

слід зменшити інтенсивність та енергію X-випромінювання, тобто анодну 
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напругу та кількість електрики, що пройшла через трубку. Це призводить до 

погіршення рентгенівського зображення. Так при зменшенні анодної напруги 

на знімках з’являється «м’який оксамитовий фон». Кількість тіньових об’єктів 

зменшується. При зниженні експозиції знижується контрастність (зображення 

виходять недоекспонованими). 

Для зниження інвазивності дослідження без втрат (з мінімальними 

втратами) якості вихідних зображень слід застосовувавти їх програмне 

опрацювання з використанням адекватного математичного апарату. 

На протязі останнього десятиліття відбувається значна робота по 

модернізації і оптимізації методів обробки рентгенівських зображень. Це 

пов’язано із впровадженням цифрової рентгенології, яка дозволяє покращити 

розпізнавання образів з меншим дозовим навантаженням на пацієнта і лікаря. 

Можливість запису рентгенівських знімків на цифрові носії дозволяє 

створювати ефективні відео-інформаційні системи, які містять бази даних на 

кожного пацієнта.  

Комп’ютерна обробка цифрових рентгенівських медичних зображень 

включає в себе ряд алгоритмічних операцій , таких як фільтрацію шумів, 

підкреслювання контурів, підвищення контрасту і покращення властивостей 

текстури зображень. При цьому алгоритм покращення знімка залежить від 

того, із яких тканин складається досліджуваний орган, а також від техніки 

дослідження (наприклад, дози опромінення, наявності/відсутності відсівного 

растру). 

Ціллю роботи являється порівняння і аналіз алгоритмів фільтрації 

цифрових рентгенівських зображень, які покращують візуальний аналіз 

рентгенограм людиною-оператором і підвищують ефективність праці. 

4.2 Застосування цифрових фільтрів 

 Одним з існуючих ефективних методів боротьби з імпульсним шумом є 

вищеописаний метод фільтрації, а саме медіанний фільтр. 
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Для наочного приведення результатів роботи цифрових фільтрів було 

вибрано наступний рисунок. 

 

 

Рисунок  4.1 - Цифрове зображення тазостегнового суглобу 

 

Для застосування фільтрація зашумленого зображення, було штучно 

доданий шум в середовищі matlab.   

Спочатку наведемо результат фільтрації медіанного фільтри при 

імпульсному шумові. Шум додамо функцією imnoise, при якому білі і чорні 

точки мають ймовірність появи 0,2.  

Код програми 

X=imread('Rentgen-3.bmp') 

P=rgb2gray(X); 
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figure 

imshow(P) 

J=imnoise(P,'salt & pepper',0.02); 

figure 

imshow(J) 

MF=medfilt2(J); 

figure 

imshow(MF) 

 

 Результати роботи програми представлені на рис. 4.2. 

 

Рисунок  4.2 - Результати роботи програми: а) зашумлене імпульсним шумом 

зображення; б) відфільтроване зображення (медіанний фільтр) 

 

Рівень фільтрації (середньоквадратичне відхилення): 

𝑆𝑡𝑑2(𝑃 − 𝐽) = 10,125 – початкового і зашумленого зображення; 

𝑆𝑡𝑑2(𝑃 − 𝑀𝐹) = 1,3235 – початкового і відфільтрованого зображення. 

 Як бачимо, з імпульсним шумом медіанний фільтр справляється на 

високому рівні, але в реальних системах не має ізольованих шумів, тому 

подивимося на роботу медіанного фільтру при гаусівському шумові. 
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Рисунок  4.3 - Результати роботи програми: а) зашумлене зображення; б) 

відфільтроване зображення (медіанний фільтр) 

 

Рівень фільтрації (середньоквадратичне відхилення): 

𝑆𝑡𝑑2(𝑋 − 𝐷) = 10,0016 – початкового і зашумленого зображення; 

𝑆𝑡𝑑2(𝑋 − 𝑀𝐹) = 4,4876 – початкового і відфільтрованого. 

Як бачимо гаусівський шум медіанний фільтр фільтрує набагато гірше 

ніж імпульсний. 

 Сплайновий фільтр. Для аналізу якості фільтрації рентгенівських 

зображань було взято сплайновий фільтр, із ермітовим кубічним базисом.  

 Дослідження проводилось в середовищі Matlab. Код програми наведено 

в додатках. 

Результати роботи програми:  

Рівень фільтрації (середньоквадратичне відхилення): 

𝑆𝑡𝑑2(𝑋 − 𝐷) = 9.9967– початкового і зашумленого зображення; 

𝑆𝑡𝑑2(𝑋 − 𝐹) = 4.3952 – початкового і відфільтрованого. 
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Рисунок  4.4 - Результати роботи програми: а) зашумлене зображення; б) 

відфільтроване зображення (сплайновий фільтр) 

 

Порівняємо результати обох фільтрів одночасно: 

 

 

Рисунок  4.5  - Результати фільтрації рентгенівського зображення:  а) 

медіанним фільтром; б) сплайновим фільтром 

  



 

 

ВИСНОВКИ 

 

 В дипломній роботі на тему «Удосконалення алгоритму фільтрації 

цифрових зображень за допомогою сплайнового фільтру в середовищі 

MATLAB», освітлена тема фільтрації цифрових зображень, проаналізовані 

існуючі цифрові фільтри, а також було програмно розроблені деякі із них і 

порівняння результати їхньої роботи і ефективності застосування. 

 Тема дипломної роботи «Удосконалення алгоритму фільтрації 

цифрових зображень за допомогою сплайнового фільтру в середовищі 

MATLAB» є актуальною, оскільки в останні десятиліття зростає кількість 

цифрових комплексів, а також їх модернізація, оновлення, застосування нових 

методів отримання зображень, поряд із цим існує проблема зниження 

інвазивності дослідження без втрат (з мінімальними втратами) якості вихідних 

зображень, тому для отримання якісних зображень слід застосовувати їх 

програмне опрацювання із використанням адекватного математичного 

апарату. 

 В першій частині дипломної роботи було наведено принципи 

формування цифрових зображення, методи поліпшення зображення, основні 

моделі шумів, а також основні принципи відновлення і фільтрації цифрових 

зображень. 

 В другій частині дипломної роботи  було проведено програмну 

реалізацію медіанного і сплайнового фільтрів в середовищі Matlab, наведено 

результати роботи фільтрів, а також проведений порівняльний аналіз цих 

фільтрів. 

 Було проведено огляд сучасних літературних джерел по цифровій 

обробці зображень, розглянуто основні методи фільтрації та відновлення 

цифрових зображень, наведені основні алгоритми їх роботи та їх порівняння. 

 Розглянуті методи фільтрації як в просторовій так і в частотній області.  

Розроблена програмна реалізація цифрових фільтрів, а саме медіанного 

і сплайновго. В процесі їх аналізу та порівняння було з’ясовано, що: 
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- Медіанний фільтр дуже добре фільтрує імпульсний шум, 

середньоквадратичне відхилення між початковим і відфільтрованим 

зображенням приблизно рівне 1, а також як виявилось, що медіанний 

фільтр відносно добре фільтрує гаусівський шум, але сплайновий фільтр 

показав вищі показники. 

- Сплайновий фільтр на основі кубічно-ермітового базису також досить 

добре фільтрує гаусівський шум, різниця між ним і медіанним склала 

всього 0,1. 

- Сплайновий фільтр дає більш гладке зображення ніж медіанний. 

Було наведено результати програмної фільтрації рентгенівських 

зображень сплайновим і медіанним фільтрами, а також проведене їх 

порівняння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


