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ВСТУП 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів базових 

теоретичних понять, на яких ґрунтується навчальна дисципліна «Обробка 

зображення та мультімедіа». 

Завдання навчального курсу – надати студентам основні поняття та базові 

знання про методи отримання цифрового зображення, його обробку та аналіз, 

зокрема, про просторові та частотні методи покращення зображення,   методи 

відновлення та стиснення зображення та ін. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 мультімедійні технології, пов’язані з обробкою відео і звуків; 

 прийоми цифрової обробки зображень;  

 методи покращення зображень; 

 методи відновлення  та стиснення зображень; 

 різновиди обробки зображень, методи розпізнавання об’єктів, 

уміти:  

 використовувати прийоми роботи програмами з побудови і оброки 

зображення; 

 використовувати прийоми роботи з програмами  обробки мультімедіа; 

 використовувати алгоритми обробки зображення та мультімедіа. 

У методичних вказівках розглянуто лабораторні роботи, які допоможуть 

студенту оволодіти знанням з навчальної дисципліни «Обробка зображень та 

мультимедіа». Кожна лабораторна робота містить: короткий теоретичний 

матеріал, завдання, контрольні питання, зміст звіту та літературу. Після 

виконання роботи студент формує звіт, демонструє викладачу виконане 

завдання та надає відповіді на контрольні запитання. За правильні відповіді на 

питання та відмінно виконане завдання студент отримає максимальну кількість 

балів за лабораторні роботи згідно з критеріями оцінювання. 
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1 ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Просторові (амплітудні) перетворення зображення. Функції, 

які використовуються для аналізу зображень 

Мета: набуття практичних навичок використання амплітудних 

перетворень і вивчення функцій аналізу зображень 

Короткі теоретичні відомості 

Амплітудні перетворення відносять до точкових процесів. Точкові 

процеси – це алгоритми, які змінюють значення елементів у зображенні. 

Алгоритми точкових процесів сканують зображення елемент за елементом, 

здійснюючи перетворення елементів зображення. 

Контраст зображення. Важливою характеристикою зображення є 

інтенсивність. Існує верхня межа інтенсивності Jmax, що визначає величину 

допустимої інтенсивності реального зображення, і нижня межа інтенсивності, 

яка може бути більше нуля Jmin> 0. У цьому випадку різниця Dj = Jmax-Jmin 

визначає діапазон значень інтенсивності. Для характеристики відносної зміни 

півтонів у сусідніх точках використовують величину контрасту. Нехай 

інтенсивність зображення в точці (X1, Y1) становить J1 = J (X1Y1), а в точці (X2, 

Y2) дорівнює J2 = J (X2, Y2). Знайдемо Jmax = max (J1, J2) і Jmin = min (J1, J2). 

Як контраст беремо величину: 

max

minmax

J

JJ
K . 

Підвищення контрасту перетворює відображення вхідного діапазону 

яскравості зображення на вихідний діапазон яскравості. Найбільш простим і 

поширеним способом є відображення вхідного діапазону яскравості в 

максимально допустимий діапазон яскравості за допомогою лінійної функції 

(рисунок 7.1). 
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Рисунок 7.1 – Діапазон яскравості лінійної функції 

 

Така операція дає велику різницю в яскравості сусідніх пікселів, що 

полегшує виділення перепадів яскравості і зазвичай створює більш  надає 

комфортне зорове сприйняття. Для отримання негативу півтонування I 

необхідно знайти значення максимального рівня сірого MaxI і отримати негатив 

NI за формулою: NI = MaxI - I. 

До функцій, які використовуються для зміни контрасту зображення з 

гамма-корекцією, відноситься imadjust, синтаксис ID = imadjust (IS, [low, high], 

[bottom top], gamma). Функція ID = imajust (IS, [low, high], [bottom top], gamma) 

створює півтонування ID шляхом контрастування вихідного напівтонового 

зображення IS. Значення яскравості в діапазоні [low, high] перетворюється на 

значення яскравості в діапазоні [bottom top] відповідно. Значення top, bottom, 

low, high мають лежати в діапазоні [0,1]. Якщо як другий або третій параметр 

передати порожній вектор [], то за замовчуванням використовуватиметься 

вектор [0,1]. 

Параметр gamma визначає форму кривої характеристики передачі рівнів 

яскравості. Якщо gamma менше за 1, то характеристика передачі рівнів буде 

опуклою і результуюче зображення буде світліше, ніж вихідне. Якщо gamma 

більше за 1, то характеристика передачі рівнів буде увігнутою і результуюче 
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зображення буде темніше, ніж вихідне. За замовчуванням gamma дорівнює 1, 

що відповідає лінійній характеристиці передачі рівнів і відсутності гамма-

корекції.  

Розглянемо функції керування яскравістю палітри brighten, що має  

синтаксис: 

 brighten (beta) – замінює поточну палітру палітрового зображення; 

 newmap = brighten (beta) – повертає палітру, отриману перетворенням 

поточної палітри зображення, без зміни поточної палітри на екрані; 

 newmap = brighten (map, beta) – повертає палітру, отриману 

перетворенням палітри map. 

У всіх випадках палітра змінюється на більш яскраву, якщо beta належить 

діапазону [0, 1], і більш темну, якщо beta належить діапазону [-1, 0]. 

Функція зменшення кількості кольорів палітрового зображення imapprox, 

синтаксис [XD, newmap] = imapprox (XS, map, tol, differ_option) [XD, newmap] = 

imapprox (XS, map, n, differ_option). Функція imapprox створює нове палітровое 

зображення XD з вихідного XS, зменшуючи кількість використовуваних 

кольорів. 

З використаням параметра tol встановлюється рівномірна палітра newmap 

з кольорів, які знаходяться в діапазоні [0, 1], та беруться з кроком tol з кожнії з 

колірних складових R, G, B. 

З використанням параметра n (n – число, більше 1) створюється 

палітровое зображення XD з палітрою newmap з n кольорів. Дійсна кількість 

кольорів в палітрі може виявитися менше за n, оскільки з палітри віддаляються 

всі кольори, які відсутні в зображенні. 

Параметр differ_option дозволяє застосовувати або відмовлятися від 

дифузійного псевдозмішення кольорів. Він може набувати одного зі значень 

таких строкових констант: 'Dither' –  використовувати дифузійне 

псевдозмішення кольорів; 'Nodither' – не використовувати дифузійне 

псевдозмішення кольорів. За замовчуванням застосовується дифузійне 
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псевдозмішення кольорів. Воно створює враження, що на зображенні присутня 

більша кількість різних кольорів, ніж це є насправді. Цей візуальний ефект 

досягається унаслідок групування в локальній області пікселів з кольорами 

палітри. 

Гістограма розподілу яскравості зображення. Гістограма цифрового 

зображення – це дискретна функція, що описує частоту появи (імовірність) 

рівня сірого в зображенні, подана у вигляді графіка. По осі абсцис 

відкладаються номери градацій рівнів сірого у порядку зростання (значення 

інтенсивності), а по осі ординат – кількість пікселів, що мають певний рівень 

сірого (частоту появи певної інтенсивності). Гістограма може свідчити про 

загальну яскравість і контраст зображення, тому є цінним методом як 

кількісної, так і якісної обробки зображення. 

Функція побудови гістограми imhist, її синтаксис: 

 imhist (I, n) – виводить у поточне вікно гістограму яскравості пікселів 

напівтонового зображення. Гістограма складається з n стовпців. За 

замовчуванням n = 256 для напівтонового зображення і n = 2 для бінарного 

зображення. Під малюнком гістограми виводиться шкала яскравостей;  

 imhist (X, map) – у поточному вікні будує гістограму індексів пікселів 

палітрового зображення X. Під малюнком гістограми виводиться палітра map;  

 [H, cx] = imhist (I, n), [H, cx] = imhist (X, map) –  функції [h, cx] = 

imhist (...) обчислюють вектор гістограми h і вектор положення центрів стовпців 

гістограми cx на осі яскравості (для напівтонових і бінарних зображень) або на 

осі індексів (для палітрових зображень), що дозволяє робити подальшу обробку 

гістограми h. 

Функція, що вирівнює (еквалізує) зображення histeq. Гістограма 

розподілу яскравості типового зображення має яскраво виражений перекіс до 

малих рівнів. Яскравість більшості елементів нижче за середню, на темних 

ділянках деталі часто виявляються невиразними. Одним з методів поліпшення 

візуального сприйняття зображення є зміна гістограми, що спрямована на 
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вирівнювання гістограми яскравості і називається еквалізацією або 

вирівнюванням гістограми. Синтаксис: ID = histeq(Is,n), ID = histeq(Is, hgram). 

Функція ID = histeq (Is, n) перетворює вихідне півтонування Is так, щоб 

результуюче півтонування ID мало гістограму яскравості пікселів, близьку до 

рівномірної. Чим менше n, порівняно з кількістю градацій яскравості в 

зображенні Is, тим більш рівномірною виявляється гістограма яскравості 

пікселів результуючого зображення ID. За замовчуванням значення n = 64, і цей 

параметр можна не вказувати для виконання функції. Функція ID = histeq (Is, 

hgram) покращує контраст зображення за допомогою перетворення значення 

пікселів вихідного зображення так, щоб гістограма яскравості пікселів 

результуючого зображення приблизно відповідала деякій заданій гістограмі 

hgram. 

Функції, що використовуються для кореляційного аналізу. Однією з них є 

функція обчислення середнього значення елементів у матриці mean2 

Синтаксис: m = mean2(S) 

Функція m = mean2(S) обчислює середнє значення елементів матриці m.  

Функція, що обчислює середньоквадратичне відхилення елементів 

матриці – std2. Синтаксис: d = std2(S) – обчислює середньоквадратичне 

значення елементів матриці S.  

Функція, що обчислює коефіцієнт кореляції між двома матрицями corr2. 

Синтаксис: k = corr2(А,В) – знаходить коефіцієнт кореляції між 

матрицями А та В. Матриці мають бути узгодженими. 

Коефіцієнти кореляції обчислюються за допомогою наступного 

співвідношення: 

c r
mm

c r
mm

BrcBArcA

BrcBArcA

k
22 )),(()),((

)),(()),((

, 

де Am = mean2(А); Bm = mean2(В) – середнє значення матриці.  

Функція, що обчислює двовимірну взаємну кореляційну функцію xcorr2 
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Синтаксис: с = xcorr2(a,b) – обчислює двомірну взаємну кореляційну 

функцію між зображеннями a та b; c = xcorr2(a) – обчислює автокореляційну 

функцію, еквівалентно функції c = xcorr2(а,а). 

Порядок виконання роботи 

1. Отримати негатив напівтонового зображення файла *.bmp 

>> [D,map] = imread('c:\ Image\ *.bmp');  

>> I = ind2gray(D,map);  

>> figure,imshow(I);  

>> MaxI = max(I(:));  

>> NI = MaxI-I; 

>> figure,subplot(1,2,1),subimage(I); 

>> subplot(1,2,2),subimage(NI); 

2. Виконати контрастування зображення з різними коефіцієнтами гамма-

корекції. 

>> [D,map] = imread('c:\ Image\*.bmp'); 

>> I = ind2gray(D,map); 

>> figure,imshow(I); 

>> I1 = imadjust(I,[0 0.9],[],1); 

>> I2 = imadjust(I,[0 0.9],[],0.5); 

>> I3 = imadjust(I,[0 0.9],[],2); 

>> figure,subplot(1,3,1),subimage(I1); 

>> subplot(1,3,2),subimage(I2); 

>> subplot(1,3,3),subimage(I3); 

3. Змінити палітру напівтонового зображення: а) на світлішу; б) на 

темнішу, вивести  вихідне зображення та перетворене на екран в одному вікні. 

>> [D,map] = imread('c:\Image\earth.bmp'); 

>> map1 = brighten(map,0.5); 

>> map2 = brighten(map, -0.8); 

file:\\Image\Technlgy.bmp'
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>> flgure,subplot(1,3,1),subimage(D,map);  

>> title('map') 

>> subplot(1,3,2),subimage(D,map 1);  

>> title('mapl') 

>> subplot(1,3,3),subimage(D,map2);  

>> title('map2') 

4. Зменшити кількість кольорів палітрового зображення до n = 5, вивести 

рнзультат, перетворити на напівтонове вихідне та отримане зображення, 

вивести їх на екран в одному вікні. 

>> [D,map] = imread('c:\Image\Blaise.bmp'); 

>> [D1,newmap] = imapprox(D,map,5); 

>> figure,subplot( 1,2,1),subimage(D,map) 

>> subplot(1,2,2),subimage(D 1 ,newmap) 

>> I = ind2gray(D,map); 

>> I1 = ind2gray(D1,newmap); 

>> figure,subplot(1,2,1),subimage(I) 

>> subplot(1,2,2),subimage(I1) 

5. Зменшити кількість кольорів палітрового зображення з використанням 

параметра tol = 0.5 та диффузійного псевдозмішання кольорів і без нього. 

>> [D,map] = imread('c:\image\Factory.bmp'); 

>> figure,imshow(D,map) 

>> [D1,nm] = imapprox(D, map, 0.5); 

>> figure,imshow(D1,nm) 

>> [D11,nm1] = imapprox(D, map, 0.5,'nodither');  

>> figure,imshow(D 11 ,nm1) 

6. Побудувати гістограму палітрового зображення.  

>> [S,map] = imread('c:\Image\*.bmp');  

>> figure,imshow(S,map);  

>> imhist(S, map) 
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7. Побудувати гістограму на півтонового зображення двома способами. 

>> [S,map] = imread('c:\Image\*.bmp');  

>> I = ind2gray (S,map);  

>> figure,imshow(I); 

>> figure, imhist(I); >> [h,cx] = imhist(I);  

>> figure,stem(cx,h) 

8. Змоделюємо бімодальну гістограму за допомогою нормованих 

мультимодальних гаусівських функцій використовуючи приведену нижче  

М-функцію twomgauss і виведемо її на екран: 

function p= twomgauss(ml, sigl, m2, sig2, A1, A2, k) 

% вхідні параметри: ml, sigl, m2, sig2, - математичне сподівання та 

середньоквадратичне відхилення для двомодальної гістограми; A1, A2 – 

амплітуди,  

%k – коефіцієнт, рекомендоване значення вхідних параметрів 

% ( ml, sigl, m2, sig2, A1, A2, k): 

% (0.15, 0.05, 0.75, 0.05, 1, 0.07, 0.002) 

cl =A1 * (1 /(((2 * pi)^0.5) * sigl)); 

kl = 2 * (sigl^2); 

c2 = A2 * (1/(((2*pi)^5) * sig2)); 

k2 = 2 * (sig2^2); 

z = linspace(0, 1, 256); 

p = k + cl * exp(-((z-ml).^2)./ kl) + c2 * exp(-((z-m2).^2)./ k2);  

p = p./sum(p(:)); 

>> p= twomgauss(0.15, 0.05, 0.75, 0.05, 1, 0.07, 0.002); 

>>plot(p) 

9. Підвищити контраст зображення за допомогою вирівнювання 

гістограми. 

>> [D,map] = imread('c:\Image\*.bmp');  

>> newmap = histeq(D,map) 
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>> figure,imshоw(D,maр)  

>> figure,imshоw(D,newmaр) 

10. Отримати автокореляційну функцію для зображення файла *.bmp та 

двовимірну взаємну кореляційну функцію між вхідним зображенням і його 

негативом. Графіки отриманих функцій вивести на екран. 

D=imread('c:\Image\*.bmp'); 

I=im2double(rgb2gray(D)); 

c1=xcorr2(I,I); 

MaI=max(I(:)); 

NI=MaI-I; 

c2=xcorr2(I,NI); 

figure,mesh(c1) 

title('autocorr. function') 

figure,mesh(c2) 

title('corr. function') 

Завдання 

1. Виконати перетворення зображення з таблиці 7.1. Варіанти 

перетворень наведені в таблиці 7.2. Варіанти завдань наведені в таблиці 7.3 (для 

перетворення зображення на наступний етап береться зображення з 

попереднього кроку). 

Таблиця 7.1 – Варіанти зображень 

Номер 
варіанта Назва файла із зображенням 

1 butterfly.bmp 

2 Saturn.bmp 

3 Clouds.bmp 

4 Handshak.bmp 

5 Bigbird.bmp 

6 Technlgy.bmp 

 

 

 

/Image/bike
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Таблиця 7.2 – Варіанти перетворень 

Номер 

варіанта 
Перетворення 

1 Отримати інформацію з файла про зображення (номер зображення) 

2 Прочитати зображення з файла (номер зображення) 

3 
Виконати контрастування, завдавши вхідний [low high]  та вихідний 

[bottom top] інтервал і коефіцієнт gamma 

4 Перетворити зображення на напівтонове 

5 Перетворити зображення на палітрове 

6 Отримати негатив зображення 

7 

Зменшити кількість кольорів палітрового зображення, задавши 

значення (tol): a) з дифузійним псевдозмішаннням кольорів; b) без 

диффузійного псевдозмішання кольорів 

8 

Зменшити кількість кольорів палітрового зображення, задавши 

значення кількості кольорів (n): a) з диффузійним 

псевдозмішанням кольорів; б) без дифузійного псевдозмішання 

кольорів 

9 
Вивести в циклі в одному вікні зображення зі зміненою палітрою, 

beta змінюється в діапазоні [min max] з кроком (k) 

10 Вивести на екран вхідне зображення 

11 Вивести на екран результат перетворення в різних вікнах 

12 
Вивести на екран результат перетворення в одному вікні, за 

необхідності попередньо перетворивши їх на формат  double 

13 

Вивести на екран вхідне зображення і результати перетворення в 

одне вікно, за необхідності попередньо перетворивши їх на формат  

double 
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Таблиця 7.3 – Варіанти завдань 

Номер 

завдання 
Номери варіантів з таблиці 7.2 

1 
1(1); 2(1); 10; 4; виконати в циклі завдання 3[0.3 0.7],[], коли gamma 

змінюється від 0 до 2 з кроком 1; 12 

2 2(2); 11; виконати в циклі завдання 8(від 2 до 6 з кроком 2) a,b; 12 

3 1(3); 2(3); 9[-0.5 0.5] (0.5); 13 

4 1(4); 2(4); виконати в циклі завдання 7(від 0.4 до 0.8 з кроком 0.2)a,b; 

13 

5 
1(5), 2(5), 4; виконати в циклі завдання 3[0.2 0.7],[], коли gamma 

змінюється від 0.5 до 1.5 з кроком 0.5; 6; 12 

6 1(6); 2(6); 9[ -1 1] (1); 6; 12 

 

2. Виконати такі дії:  

2.1. Отримати півтонове зображення з повнокольорового, яке зберігається 

в файлі * .bmp. Еквалізувати його. Вивести півтонове і еквалізоване зображення 

та їх гістограми в одному вікні. 

2.2. Отримати з повнокольорового зображення з файла * .bmp палітровое. 

Зменшити кількість кольорів палітрового зображення до 256. Еквалізувати 

його. Вивести палітровое і еквалізіроване зображення та їх гістограми в одне 

вікно.  

2.3. Знайти двовимірну взаємну кореляційну функцію між вихідним і 

поверненим на 180 градусів зображенням файла * .bmp. 

Зміст звіту 

1. Тема та мета лабораторної роботи. 

2. Порядок виконання роботи. 

3. Відповідь на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. У чому особливість амплітудних перетворень? 
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2.  Що таке контраст зображення?  

3.  Які вхідні аргументи передаються в функції по змінній контрасту?  

4.  Які ви знаєте способи виклику функції brighten?  

5.  За допомогою якої функції можна зменшити кількість кольорів 

палітрового зображення? Які вхідні аргументи використовуються для цього? 

6.  Що таке гістограма? 

7.  Яка функція використовується для отримання гістограми? 

8.  У чому відмінність гістограми півтонового від гістограми палітрового 

зображення? 

9.  Що таке еквалізація зображення? Яка функція виконує еквалізацію? Її 

способи виклику. 

10.  У чому сенс кореляційного аналізу сигналів? 

11.  Які функції кореляційного аналізу ви знаєте? 

Література: [1, 2, 7]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Моделювання спотворень та відновлення зображення 

Мета: набуття практичних навичок моделювання спотворень та 

відновленя зображення. 

Короткі теоретичні відомості 

Найчастіше виникають такі спотворення, як «змазування» і 

«розфокусування» зображення. 

Змазування зображення, або розмиття внаслідок руху, виникає під час 

руху камери і об’єкта відносно один одного під час експозиції кадру. 

Спостережуване зображення виявляється начебто результатом накладення один 

на одного безлічі зміщених зображень. 

Процедура спотворення типу «розмиття внаслідок руху» (blurred image) 

моделюється в Matlab за допомогою спеціального фільтра 'motion' 

fspecial ( 'motion', LEN, THETA); 



 

17 

 

де параметр LEN – це величина зсуву в пікселях за час зйомки, THETA – кут у 

градусах, під яким відбувається рух камери. 

Нижче наведено приклад формування «змазаного» зображення (під час 

горизонтального руху камери в момент зйомки). 

clear; close all; 

I = imread('cameraman.tif'); imshow(I); 

Title('Вхідне зображення'); figure  

LEN = 21; 

THETA = 0; 

PSF = fspecial('motion',LEN,THETA); 

blurred = imfilter(I,PSF,'conv','circular'); 

imshow(blurred); 

title('Змазане зображення'); 

 

Рисунок 8.1 – Приклад моделювання змазаного зображення в Matlab 

 

Відновлення зображення. Процедура спотворення/відновлення 

зображення в загальному вигляді описується такою схемою: 
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Рисунок 8.2 – Схема спотворення/відновлення зображення 

 

Оскільки лінійні спотворення зображення описуються операцією 

згортання, яка в матричному вигляді за відсутності шумів має вигляд Z = UH, 

зазначимо, що, знаючи матрицю H, що описує спотворювальний пристрій, 

можна знайти зворотну їй матрицю H
-1

 і за спотвореним сигналом Z відновити 

вхідний: U = H
-1

 Z. Ця ідея використовується для відновлення змазаних 

зображень. Основна проблема – це знаходження матриці H
-1

, яка описує 

«зворотній» фільтр. Отже, відновлення вхідного зображення здійснюється 

шляхом «зворотного згортання», тобто процедури, оберненої дії 

спотворювального фактора (у даному випадку – руху камери). 

Відновлення засобами Matlab здійснюють з використанням функції 

deconvwnr (деконволюції – зворотного згортання), що має синтаксис 

deconvwnr(A,PSF,NSR); де A – «змазане» зображення, NSR – відношення 

шум/сигнал у моделі спотворення, PSF – фільтр, що характеризує спотворення. 

Процедура і результат відновлення (за відсутності шумів) виглядає так: 

wnrl = deconvwnr(blurred, PSF,0);  

imshow(wnrl); 

title('Відновлення зображення'); 

Результат відновлення буде значно гірший, якщо спотворення 

супроводжуються ще й зашумленим зображенням. 



 

19 

 

 

Рисунок 8.3 – Приклад відновлення зображення 

 

Просторові перетворення зображень. Для зображень існує ряд лінійних 

перетворень, що значно розширюють можливості роботи з ними. Основними з 

них є двовимірне дискретне перетворення Фур’є та дискретне косинус-

перетворення. 

Пряме та обернене двовимірне дискретне перетворення Фур’є в Matlab 

виконуються за допомогою алгоритму швидкого перетворення Фур’є (ШПФ), 

яке  має набагато менше операцій, ніж звичайне ДПФ. 

Алгоритм двовимірного ДПФ масиву f розміром MxN у Matlab 

реалізується функцією F = fft2(f). Ця функція повертає результат також у 

двовимірний масив, але вже коефіцієнтів ДПФ розміром MxN. Початок масиву 

знаходиться у верхньому лівому кутку і має координати (1,1). Перетворення 

Фур’є має комплексний вигляд, тобто F = Re(F)+jim(F). Тому, для його 

відображення, необхідно знайти модуль спектра –  корінь квадратний із суми 

квадратів дійсної і уявної компонент – S = abs(F). Відображення спектра, так 

само, як і у вхідного зображення, проводиться з використанням функції 

imshow(S, []). Розглянемо приклад: 

clear; close all; 

f = imread('cameraman.tif'); imshow(f); 

title('Зображення'); 
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F  = fft2(f); S=abs(F); 

Slog=log(1+S); figure 

imshow(Slog, [ ]);  

title('Cпектр зображення'); 

 

Рисунок 8.4 – Відображення спектра зображення 

 

У цьому прикладі замість модуля спектра відображався його логарифм, 

оскільки масштаб одержаних у результаті ДПФ чисел значно відрізняється від 

масштабу самого зображення. Іноді зручніше відображати спектр зображення з 

початком не в точках (1,1), а в центрі частотної області (у середині 

прямокутника MхN). Для цього використовують функцію fftshift. 

f = imread('cameraman.tif'); imshow(f); 

title('Зображення'); 

F = fft2(f); 

S=abs(F); 

Fc= fftshift(S); 

Slog=log(1+Fc); 

figure 

imshow(Slog,[ ]);  

title('Спектр зображення'); 
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Рисунок 8.5 – Відображення спектра зображення в центрі частотної області 

 

За допомогою команди F = fftshift(Fc) можна повернути спектр до 

початкового вигляду (з нумерацією від нульової точки у верхньому лівому 

кутку). 

Відновлення зображення за його спектром проводиться з використанням 

функції f = ifft2(F). 

f = imread('moon.tif'); imshow(f); 

title('Зображення'); 

F  = fft2(f); 

Fc = fftshift(F); 

Fdc = ifftshift(Fc); 

If = ifft2(Fdc);  

figure 

imshow(If,   [ ]); 

title('Зображення ДПФ – обернене ДПФ'); 
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Рисунок 8.6 – Приклад відновлення зображення за його спектром 

 

Розглянемо, як отримують і як виглядають частотні характеристики 

двовимірних фільтрів. Для прикладу візьмемо двовимірний фільтр нижніх 

частот (ФНЧ) з гаусівською формою вікна фільтра, і параметрами:  

h = fspecial('gaussian', [200 200], sigma). 

clear; close all;  

sigma = 1 ; 

h = fspecial('gaussian',   [200 200], sigma); 

imshow(250*h),  title('ВІКНО фільтра') 

H = fft2(h); 

SH=abs(H); 

SHc= fftshift(SH); 

SHlog=log(1+SHc); 

figure 

imshow(SHlog,   [ ]); 

title('Частотна характеристика фільтра'); 

На рисунках 8.7 показано вигляд вікна фільтра (ліворуч) і його частотна 

характеристика (праворуч) для двох значень параметра фільтра sigma = 1 і 
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sigma = 5. Параметр sigma визначає фактичний розмір вікна фільтра, чим 

більше sigma, тим більше вікно фільтра. 

 

 

Рисунок 8.7 – Зображення фільтра та частотної характеристики з sigma = 1 

 

 

Рисунок 8.8 – Зображення фільтра та частотної характеристики з sigma = 5 

 

Розмір вікна фільтра (ліворуч) визначає, скільки точок зображення 

потрапляє в це вікно в процесі фільтрації. Або іншими словами, за скількома 

точками вхідного зображення формується одна точка на виході фільтра. З 

рисунків видно, що чим менше розмір вікна фільтра, тим повільніше спадає 

частотна характеристика фільтра з віддаленням від центру, тобто більш 
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широкосмуговий цей фільтр. Якщо ж розмір вікна фільтра великий, то частотна 

характеристика дуже швидко спадає з віддаленням від центру вікна (від нуля), 

тобто фільтр стає більш вузькосмуговим. 

Процедура фільтрувального в частотній області полягає в множенні 

спектра фільтруючого зображення на частотну характеристику фільтра та 

виконання оберненого ДПФ від результату. Із знаходженням добутку двох 

масивів їх розміри мають бути однаковими. Щоб розмір масиву частотної 

характеристики був однаковим з розміром масиву спектра зображення, 

потрібно, щоб розмір вікна фільтра був однаковим з розміром зображення. 

У Matlab є спеціальні функції, які дозволяють збільшувати розміри будь-

яких масивів шляхом додавання потрібної кількості нулів до вихідного масиву. 

Але є і інший спосіб. Відразу ж скористатися фільтром, розмір вікна якого 

(задається в параметрах фільтра) однаковий з розміром зображення. Наприклад, 

розмір зображення 'cameraman.tif' становить 256х256 пікселів. Отже, у 

параметрах h = fspecial ( 'gaussian', [200 200], sigma); необхідно визначити 

розмір вікна [256 256]. Розглянемо приклад: 

clear; close all; 

f = imread('cameraman.tif');  

imshow(f); 

title('Вхідне зображення'); 

F    = fft2(f); 

S=abs(F); 

Fc= fftshift(S); 

Slog=log(1+Fc); 

figure 

imshow(Slog,   [ ]); 

title('Спектр вхідного зображення');  

sigma=1; 

h = fspecial('gaussian', [256 256], sigma);  
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figure 

imshow(250*h),  title('Вікно фільтра') 

H = fft2(h); 

SH=abs(H); 

SHc= fftshift(SH); 

SHlog=log(1+SHc);  

figure 

imshow(SHlog,   [ ]); 

title('Чacтотня характеристика фільтра'); 

IF=F.*H; 

SIF=abs(IF); 

SIFc= fftshift(SIF); 

SIFclog=log(1+SIFc); 

figure 

imshow(SIFclog,   [ ]); title('Спектр вихідного фільтра'); 

FI = ifft2(IF); 

FIAbs=abs(FI); 

FIAbsc= fftshift(FIAbs); 

FIlog=log(1+FIAbsc); 

figure 

imshow(FIlog,   [ ]); 

title('Зображення на виході фільтра'); 

Порядок виконання роботи 

1. Завантажимо з бібліотеки Matlab кілька різних зображень. 

2. Користуючись функцією F = fft2(f) сформуємо і відобразимо 

двовимірні спектри зображень. Для відображення спектра використовуємо або 

логарифмічний масштаб, або підберемо масштаб вручну шляхом ділення 

значень спектра на деяку константу. Можна також віднормувати значення 
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спектра до максимального, а потім помножити кожне значення на 255 

(максимальна яскравість для uint8). 

3. Користуючись функцією fftshift, приведемо нульову частоту в спектрі 

до центру вікна відображення.  

4. Користуючись функцією ifft2(F), відновимо зображення за його 

спектром (користуємося спектром з нульовою частотою у верхньому лівому 

кутку і з нульовою частотою в центрі вікна). Пояснимо одержувані в обох 

випадках результати.  

5. Користуючись функцією fspecial ( 'gaussian'), задайте двовимірний 

фільтр з параметрами [M N], sigma в області просторових змінних. Відобразимо 

у вигляді зображення вигляд вікна цього фільтра.  

6. Визначимо вигляд частотної характеристики фільтра. Відобразимо 

частотну характеристику двовимірного фільтра у вигляді зображення – imshow. 

7. Змінимо параметр sigma фільтра, і повторимо пункти 5, 6. Пояснимо 

відмінності в отриманому результаті.  

8. Виконаємо фільтрацію зображень у частотній області з 

використанням фільтрів з пунктів 5, 6, 7. Пояснимо відмінність одержаних 

результатів.  

9. Користуючись віконним фільтром, заданим функцією fspecial 

('gaussian'), виконаємо фільтрацію зображення в області просторових змінних. 

Порівняємо результат з п. 8. 

Завдання 

Виконати усі пункти з порядку виконання роботи. 

Зміст звіту 

1. Тема та мета лабораторної роботи. 

2. Порядок виконання роботи. 

3. Відповідь на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає процедура фільтрації в частотній області? 
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2. Як впливає параметр фільтра sigma на частотну характеристику 

зображення? 

3. Визначте алгоритм дисперсійного перетворення Фур’є для 

двовимірного масиву. 

4. Як відновити зображення після розмиття або від розфокусування? 

Література: [3–7]. 

 

Лабораторна робота № 9 

Тема. Відновлення зображення фільтром Віннера та гомоморфним 

фільтром 

Мета: набуття навичок роботи з відновлення зображення фільтром 

Віннера та гомоморфним фільтром 

Короткі теоретичні відомості 

Одним із завдань обробки зображень є усунення спотворень, що 

виникають у процесі їх формування. У процесі запису зображення 

спотворюються шумами, присутніми в будь-якому реальному фізичному 

пристрої.  

Фільтр Вінера. Завдання побудови відновлювальної системи полягає в 

пошуку імпульсного відгуку r (х, у), що мінімізує середній квадрат помилки J: 

2( , ) ( , ) ( , )J f x y g x y r x y . 

Виходячи з мінімізації середнього квадрата помилки J і розглядаючи 

вхідне зображення f (x, y) і результати його перетворень як дійсні стаціонарні 

випадкові сигнали, імпульсний відгук відновлювальної системи в частотній 

області визначається з виразу: 

 ( , ) ( , ) ( , )g g fW u v R u v W u v , 

де ( , )gW u v  – спектр потужності випадкового процесу; ( , )R u v  – частотна функція 

відновлювальної системи;  ( , )g fW u v  – крос-спектр потужності процесів g і f. 

Тоді частотна функція відновлювальної системи визначається так 
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( , )
( , )

( , )

gf

g

W u v
R u v

W u v
. 

Після врахування шумів частотна функція набуває вигляду: 

*

2

( , )
( , )

( , )
( , )

( , )
n

f

H u v
R u v

W u v
H u v

W u v

, 

де H(u,v) – частотна функція лінійної спотворювальної системи; (...)
*
– символ 

комплексного спряження; Wf (u, v), Wn(u,v) – спектри потужності вхідного 

зображення та шуму відповідно. 

Система з такою частотною функцією відома як фільтр Вінера. Така ж 

система зі співвідношенням спектрів потужності вхідного зображення і шуму 

(шум/сигнал), рівним нулю, називається інверсним фільтром. Під час зйомки 

космічних об’єктів через атмосферу Землі відбувається «розмиття» зображення, 

обумовлене турбулентністю атмосфери. Цей ефект наближено можна уявити 

дією лінійної системи з імпульсним відгуком вигляду 

2 2

2
( , ) exp

2

x y
h x y , 

якому відповідає частотна характеристика 
2 2 2( , ) exp[ 2 ( )]H u v u v , де р – 

коефіцієнт нерізкості. 

У пакеті IPT функція, що виконує вінерівську фільтрацію, називається 

deconvwnr. Її синтаксис Ir = deconvwnr (Id, h, k), де Id – спотворене зображення; 

h – імпульсний відгук лінійної спотворювальної системи; параметр k визначає 

ставлення спектра потужності шуму і вихідного зображення. За замовчуванням 

співвідношення шум/сигнал k = 0 (тобто, форма вінерівського фільтра 

збігається з інверсним фільтром). 

Для виконання відновлення зображення файла Athena.bmp з попереднього 

завдання форма виклику функції збігається з наведеним синтаксисом: 

>> Ir = deconvwnr(Id, h, k); 
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Гомоморфний фільтр використовується для відновлення зображення. Для 

проектування фільтра відшукується така лінійна оцінка €( , ) ( , )f x y L g x y , 

де L – лінійний оператор, щоб енергетичний спектр оцінки дорівнював 

енергетичному спектру вхідного зображення. Просторово-частотна 

характеристика гомоморфного фільтра визначається виразом: 

1/ 2

2

1
( , )

( , )
( , )

( , )
n

f

H u v
W u v

H u v
W u v

. 

 

Порядок виконання роботи 

Змоделювати «розмиття» зображення, що обумовлене турбулентністю 

атмосфери та відновити його фільтром Віннера: 

[X,map] = imread('c:\Image\Athena.bmp');  

I = im2double(ind2gray(X,map)); figure,imshow(I) 

title('original image') 

 [f11,f22] = freqspace([15 5],'meshgrid');  

a = 1; 

H = exp(–a^2.*(f11.^2+f22.^2)); h = fsamp2(f11,f22,H,[5,5]); 

Id = conv2(I,h,'same'); figure,imshow(Id) title('defect image') 

k = 1e–4; 

[HT,f1,f2] = freqz2(h,[5 5]); 

HV = conj(HT)./(abs(HT).^2+k); hv = fsamp2(HV); 

Ir = conv2(Id,hv,'same'); figure,imshow(Ir) 

title('restore image') 

Завдання 

1. Відновити «розмите» зображення файла construc.bmp, обумовлене 

турбулентністю атмосфери, гомоморфним фільтром.  

2. Створити М-файл для демонстрації відновлення спотворень 
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зображення, обумовлених турбулентністю атмосфери і відновити його 

фільтром Вінера, інверсним або гомоморфним фільтром з можливістю задання 

файла зображення, коефіцієнта нерізкості і співвідношення сигнал/шум з 

клавіатури. 

Зміст звіту 

1. Тема та мета лабораторної роботи. 

2. Порядок виконання роботи. 

3. Відповідь на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Що зумовлює спотворення зображення під час його формування? 

2. У чому полягає завдання побудови відновлювальної системи? 

3. Які функції використовувалися для моделювання «розмиття» 

зображення і його відновлення в завданні лабораторної роботи? 

4. Які принципи покладено в основу побудови фільтрів Вінера та 

гомоморфного фільтра? 

Література: [1, 9,10]. 

 

Лабораторная работа № 10  

Тема. Морфологічні операції над бінарним зображенням 

Мета: набуття практичних навичок використання морфологічних операцій 

і функцій з реалізації морфологічних операцій. 

Короткі теоретичні відомості 

Розглянемо кілька простих, але важливих взаємозв’язків між пікселями в 

цифровому зображенні. Поняття, що розглядатимемо, широко застосовуються в 

обробці бінарних зображень і морфологічних операціях, для виділення об’єктів 

і обчислення їх ознак. У системі MatLab уважають, що пікселі мають значення, 

що дорівнюють 1, відносяться до об’єктів, пікселі що  дорівнюють 0 – до фону. 

Сусідні пікселі. Піксель р з координатами (х, у) має чотири 

горизонтальних і вертикальних сусідніх пікселі з координатами: (х + 1, у), (х - 
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1, у), (х, у + 1), (х, у - 1) . Група пікселів х1, х3, х5, х7 називається «чотири 

сусіди р» або «квартет сусідів», позначається через N4 (р): 

х4 х3 х2 

х5 р x1 

х6 х7 х8 

 

Дані чотири пікселі знаходяться на одній відстані від (х, у). Деякі із 

сусідніх пікселів р можуть бути за межами цифрового зображення, якщо (х, у) 

знаходиться на кордоні зображення. Чотири діагональних сусідніх пікселі р 

мають координати (х + 1, у + 1), (х + 1, у - 1), (х - 1, у + 1), (х - 1, у - 1) і 

позначаються через ND (р). Ці точки, разом з чотирма зазначеними вище, 

називаються «вісім сусідів» або «октет сусідів» пікселя р і позначаються через 

N8 (р). Деякі з точок ND (р) і N8 (р) також можуть виходити за межі 

зображення, якщо значення (х, у) знаходиться на кордоні зображення. 

Зв'язки. Об’єкт називається чотиризв’язним, якщо для кожного пікселя 

об’єкта серед квартету сусідніх пікселів існує хоча б один піксель, що належить 

цьому об'єкту і дорівнює 1. Об’єкт називається восьмизв'язним, якщо для 

кожного пікселя об’єкта серед октету сусідніх пікселів існує хоча б один, 

піксель рівний 1 і належить цьому об’єкту. Аналогічне визначення зв’язності 

можна ввести для фону. Чотиризв’язність фону автоматично означає 

восьмизв’язність об’єктів і навпаки. Серед зв’язних областей об’єктів можуть 

зустрічатися зв’язні області з пікселів фону. Вони називаються дірками. 

Морфологічні операції. Теорія морфології (морфологія –  наука про 

форму) розглядає бінарне зображення у вигляді множин його пікселів 

переднього плану (зі значеннями 1), яке лежить у просторі Z
2
 (двомірний 

простір). Над бінарними зображеннями можна здійснювати операції як над 

множинами за допомогою логічних операцій MatLab: 

OR (|) – логічне додавання – об’єднання множин 

: ;Z z z X or z Y X Y  
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AND (&) – логічне множення – перетин множин 

: , \ ;Z z z X z Y X Y  

NOT (~) – заперечення – доповнення множини  : ;CZ Z z z X  

DIFFERENCE (X & ~Y) – різниця множин X і Y 

: , \ .Z z z X z Y X Y  

Таблиця 10.1 – Логічні операції в MatLab для бінарних зображень 

Операції 
Вираз MatLab для 

бінарних зображень 

Ім’я 

 

X Y  Х & Y AND 

X Y  X |Y OR 

X
C 

~X NOT 

\X Y  X & ~Y DIFFERENCE 

 

Центральним відображенням множини Z називається множина, що 

визначається за формулою € { : , }.Z z z X z Z  Паралельний перенос (або 

зсув) множини Z в точку x = (x1, x2) позначається XZ  і задається формулою 

{ : , }.XZ z z z x z Z  Одним з основних понять математичної морфології є 

поняття структурного елемента. Структурний елемент В – це множина, що 

складається з двох непересічних підмножин В1 і В2, які мають спільний 

початок. 

Функція створення структурного елемента strel. Вона будує структурні 

елементи різних форм і розмірів, синтаксис se = strel (shape, parameters), де se –  

структурний елемент; shape – рядок, що задає форму структурного елемента; 

parameters – додаткові параметри, які уточнюють інформацію про його форми. 

У таблиці 10.2 наведені деякі варіанти задання форми структурного елемента. 

Таблиця 10.2 – Способи визначення структурного елементу 

Виклик функції strel 
Форма структурного 

елемента 
Додаткові параметри 

se = 

strel('diamond', R) 
Ромб 

R – відстань від центру структурного 

елемента до крайньої точки ромба 

se = strel('disk', R) Коло R – радіус структурного елемента 
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se = strel('line', 

LEN, DEG) 
Лінійний елемент 

LEN – довжина, DEG – кут нахилу 

лінії проти часової стрілки від 

горизонтальної осі (у градусах) 

se = strel('pair', 

OFFSET) 

Дві точки: 1-ша – у 

центрі; 2-га зміщена 

від 1-ї на вектор 

OFFSET 

OFFSET – двомірний 

вектор з позитивними 

цілими компонентами 

se = 

strel('rectangle', 

MN) 

Прямокутник 

MN – двовимірний вектор з 

позитивними цілими компонентами, 

MN(1) – кількість рядків, MN(2) – 

кількість стовпців 

se = strel(NHOOD) 
Елемент 

довільної форми 

NH00D – матриця з нулів та одиниць, 

що задає форму 

 

Для розкладання біооб’єкта використовується функція getsequence, яка 

має синтаксис: dеcomp = gеtsеquеncе(sе); 

Структурні елементи розкладання можна отримати, індексуючи змінну 

dеcomp. 

Морфологічні операції дилатації і ерозії мають велике значення для 

морфологічної обробки зображення. Операція ерозії «стискує» або «робить 

тоншими» об’єкти двійкових зображень. Операція дилатації «нарощує» або 

«потовщує» об’єкти двійкових зображень. Спосіб і ступінь цих перетворень 

контролюється формою структурного елемента. 

Ерозія. Ерозією множини X по B називається множина 

( ) ,C

xY X B x B X  де   – пуста множина. 

Ерозія X по B складається з пікселів з такими координатами, для яких 

зсув множини в цю точку не перетинається з фоном зображення X. Ерозія 

виконується функцією imerode пакета IPT. Синтаксис D = imerode(S, sе), де S – 

двійкове напівтонове зображення; sе – матриця з 0 та 1, яка визначає 

структурний елемент. 
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Дилатація – задається так €: (B) .xY X B x X  Вона 

виконується функцією imdilate пакета IPT. Синтаксис функції D = imdilate (S, 

se), де S – двійкове або напівтонове зображення, se – матриця з нулів та 

одиниць, яка визначає структурний елемент. 

Ерозія і дилатація – операції, призначені в насамперед для виявлення 

різних морфологічних особливостей зображення з використанням різних 

структурних елементів. Ерозія за допомогою кола з радіусом r дозволяє знайти 

в зображенні об’єкти, мінімальний поперечний розмір яких перевищує 2r. Якщо 

як структурний елемент узяти дві точки, зміщення між якими визначається 

вектором р, ерозія дозволить виділити об’єкти, що мають сусідів у напрямку і 

на відстані, заданих цим вектором. 

Операції замкнення та розімкнення є комбінуванням дилатації та ерозії. 

Морфологічне розімкнення Х по В означає Х◦В і визначається як ерозія X 

по В, після якої виконується операція дилатації результату за формулою 

( ) .Y X B X B B  

Морфологічне розімкнення множини Х по В позначається Х•В. Ця 

операція являє собою ерозію, що застосовується до результату дилатації: 

( ) .Y X B X B B  

Перетворення замкнення та розімкнення реалізується функціями imopen 

та imclose відповідно. Синтаксис D = imopen (S, SE), D = imclose (S, SE), де S – 

двійкове або напівтонове зображення; SE – матриця з 0 та 1, яка визначає 

структурний елемент. 

Порядок виконання роботи 

1. Виконаємо ерозію зображення з файла erode.bmp. Видалимо тонкі 

дроти із зображення зі збереженням всіх інших структур. Виберемо такий 

досить малий структурний елемент, щоб він поміщався всередині центрального 

квадрата, а також усередині товстих смужок біля кордонів, і достатньо великий 

структурний елемент, щоб він не поміщався усередині дротів, які видаляються. 
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>> [x,map] = imread('c:\image\erode.bmp'); 

>> I=im2double(ind2gray(x,map)); 

>> figure,imshow(I) 

>> T=graythresh(I); 

>> BW = I>T; 

>> figure,imshow(I) 

>> se = ones(15); 

>> se(15,15) = 0; 

>> se(l5,1) = 0; 

>> se(1,15) = 0; 

>> se(1,1) = 0; 

>> BW1 = imerode(BW,se); 

>> figure,imshow(BW1) >> se = ones(18);  

>> se(18,18) = 0;  

>> se(18,1) = 0;  

>> se(1,18) = 0;  

>> se(1,1) = 0; 

>> BW1 = imerode(BW,se); 

>> figure,imshow(BW1) >> se = ones(60); 

>> se(60,60) = 0;  

>> se(60,1) = 0;  

>> se(1,60) = 0;  

>> se(1,1) = 0; 

>> BW1 = imerode(BW,se); 

>> figure,imshow(BW1); 

2. Виконаємо дилатацію зображення з файла TеxtRoman.bmp. 

>> I = imrеad('c:\Imagе\TеxtRoman.bmp'); 

>> bw = 1>150; 

>> figurе,imshow(bw) 
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>> sе = [0 1 0;1 1 1;0 1 0]; 

>> bw1 = imdi1atе(bw,sе); 

>> filgurе,imshow(bw1); 

3. Знайдемо об’єкти на зображенні файла cgc.bmp, поперечний размір 

яких перевищує 30 пікселів за допомогою ерозії за допомогою кола з радіусом  

r = 15. 

>> f1 = imrеad('c:\Imagе\cgc.bmp'); 

>> I=im2doub1е(rgb2gray(f1)); 

>> T=graythrеsh(I); 

>> bw=I<T; 

>> flgurе,imshow(bw) 

>> title('origmal') 

>> R=15; 

>> sе = strеl('disk', R)  

>> bw1 = imеrodе(bw,sе);  

>> flgurе,imshow(bw1)  

>> title('rezalt') 

4. Виділяємо об’єкти на зображенні файла Ex4.bmp, використовуючи 

операції замкнення та розімкнення. 

>> [x,map]= imrеad('C:\Imagе\Ex4.bmp'); 

>> figurе,imshow(x,map) 

>> I=im2doub1е(ind2gray(x,map)); 

>> T=graythrеsh(I); 

>> bw=im2bw(I,T); 

>> figurе,imshow(bw), tit1е('bw') 

>> R=18, sе = strеl('disk', R); 

>> bwo=imopеn(bw,sе); 

>> figurе,imshow(bwo) 

>> r=int2str(R); 
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>> s=cat(2, 'bwo-',r) 

>> title(s) >> R=5; 

>> sе = strеl('disk', R);  

>> bwcl=imc1osе(bwo,sе);  

>> flgurе,imshow(bwc1)  

>> r=int2str(R);  

>> s= cat(2, 'bwcl-',r)  

>> tit1е(s) 

Завдання  

1. Виділіть об’єкти в зображенні, що мають сусідів у напрямку і на 

відстані, задані вектором h. Для цього як структурний елемент візьміть дві 

точки, зсув між якими визначається вектором: a) h = [0 3]; б) h = [3 0]. Для 

отримання структурного елемента використовуйте функцію strel з параметром 

'pair'. 

2. Знайти об’єкти зображення з файла Cgc.bmp, розмір яких більше або 

дорівнює 100. 

Зміст звіту 

1. Тема та мета лабораторної роботи. 

2. Порядок виконання роботи. 

3. Відповідь на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Які логічні операції над бінарними зображеннями ви знаєте?  

2. Для чого використовуються морфологічні операції?  

3. Які морфологічні операції обробки зображення відносяться до 

базових?  

4. Які операції є комбінуванням ерозії та дилатації?  

5. Які функції виконують операції ерозії та дилатації, замикання, 

розмикання? 

Література: [1, 5-8]. 
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Лабораторна робота № 11 

Тема. Сегментація зображення 

Мета: набуття практичних навичок використання функцій, що реалізують 

операції із сегментації зображення.  

Короткі теоретичні відомості 

Сегментація зображення являє собою поділ зображення на області за 

подібністю властивостей (ознак) у цих точках. Ознаки поділяються на природні 

та штучні. Природні ознаки встановлюються простим (візуальним) аналізом 

зображення, а штучні – унаслідок спеціальної обробки різних вимірювання. 

Прикладами природних ознак є структура, текстура, яскравість об’єкта. 

Приклади штучних ознак: гістограми розподілу яскравості, спектр та ін. 

До основних видів сегментації зображень відносяться: сегментація за 

яскравістю, кольоровими координатами, контурами, формою.  

Методи сегментації: метод вирощування областей, метод поділу та зріз 

яскравості. 

Сегментуючи зображення методом вирощування областей, відбувається 

групування пікселів або підобластей у більші області за заздалегідь заданими 

критеріями збільшення. Беруться «центри кристалізації», а потім на них 

нарощуються області шляхом додавання до кожного центру тих сусідніх 

пікселів, які за своїми властивостями близькі до центру кристалізації 

(наприклад, колір у певному діапазоні). Нижче наведена функція regiongrow, 

яка виконує нарощування областей. 

Синтаксис [G, NR, SI, TI] = regiongrow (f, S, T), де f – це сегментувальне 

зображення, а параметр S – масив (з таким же розміром  f) або скаляр. Якщо S – 

масив, то він містить 1 у тих позиціях, де розташовані центри кристалізації, і 0 в 

усіх інших місцях. Якщо S є скаляром, то він задає значення яскравості 

пікселів, які є центрами кристалізації. Аналогічно, Т може бути масивом або 

скаляром. Якщо Т – масив, то його елементи є локальними граничними 

значеннями для f. Скаляр Т визначає глобальний поріг. 
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Сегментація методом поділу зображення поділяється на блоки, що не 

перетинаються, та за допомогою деякого критерію перевіряються на 

однорідність. Функція для сегментації напівтонових зображень методом поділу 

– qtdecomp. Її синтаксис A = qtdecomp (I, threshold, mindim); 

Ця функція (qtdecomp) розділяє кожен блок  на 4, що не перетинаються. 

Блоки однакового розміру. На першому кроці алгоритму блоком вважається все 

зображення. Найменшим за розмірами є блок, який не можна розділити на  

4 блоки однакового розміру, тобто такий блок у якого кількість рядків або 

кількість стовпців непарна. Розмір зображення для використання цієї функції 

повинен має кратним степеням двох. Функція A = qtdecomp (I, threshold, 

mindim) здійснює сегментацію на півтонове зображення І методом поділу і 

пердає результат у розріджений масив А (тип даних sparse MatLab). Елементам 

матриці A (r, c), що відповідають координатам лівих верхніх кутів блоків на 

оригінальному документі I, привласнюються значення, які визначають розміри 

кожного блоку. Блок уважається однорідним, якщо різниця між максимальним і 

мінімальним значенням пікселів блоку менша за параметр threshold. Параметр 

mindim визначає мінімальний розмір блоку. 

Функція отримання блоків із квадро-дерева результатів сегментації 

qtgetblk. Її синтаксис [Vals, іdx] = qtgetblk (I, A, dim). Функція повертає в масив 

vals усі блоки розміром dim, отримані в результаті сегментації на півтонове 

зображення I за допомогою функції qtdecomp. У параметрі А передається 

розріджений масив, що описує квадро-дерево з результатами сегментації. 

Координати лівих верхніх кутів блоків, що містяться в масиві vals, знаходяться 

у векторі іdx. Якщо немає жодного блоку розміром dim, то всім параметрам, які 

повертаються, привласнюється значення порожніх vals матриць. 

Функція заміни блоків – результатів сегментації – qtsetblk, синтаксис ІD = 

qtsetblk (IS, А, dim, vals). Функція створює нове напівтонове ІD, замінюючи у 

вхідному напівтоновому зображенні усі блоки розміру dim, отримані в 

результаті сегментації за допомогою функції qtdecomp, на блоки з масиву vals. 
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У параметр А передається розріджений масив, що описує квадро-дерево з 

результатами сегментації. Ця функція використовується для перетворення 

зображення відповідно до результатів сегментації методом поділу. 

Розглянемо функцію вибору області за кольором roicolor, синтаксис BW = 

roicolor (S, low, high); BW = roicolor (S, v). Для будь-якого варіанта виклику 

функції roicolor бінарне зображення формується за таким алгоритмом: пікселю 

бінарного зображення BW(r, c) привласнюється значення 1, якщо яскравість 

пікселя S(r, c) вхідного напівтонового зображення або індекс S(r, c) палітрового 

зображення належить діапазону [low, high], або будь-якого зі значень вектора v. 

У протилежному разі BW (r, c) привласнюється значення 0. 

Метод зрізу яскравостей виділяє певний діапазон яскравостей: 
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A A A A A A
A B B
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де АН, AB – відповідно нижнє та верхнє граничне значення визначеного 

діапазону яскравості. Для виконання цього методу використовують функцію 

impixel. Синтаксис P = impixel(S,c,r). Ця функція повертає значення червоної, 

зеленої та синьої складової кольору для заданих координат – с та r – векторів 

значень стовпців і рядків. 

Порядок виконання роботи 

1. Створимо функцію regiongrow. 

function [g, NR, SI, TI] = regiongrow(f, S, T) if numel(S) == 1 

SI = f == S; 

S1 = S 

else 

SI = bwmorph(S, 'shrink', Inf);  

J = find(SI);  

S1 = f(J); 

end 

TI = false(size(f)); 
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for K = 1:length(S1) 

seedvalue = S1(K); 

S = abs(f - seedvalue) <= T; 

TI = TI | S; 

end 

[g, NR] = bwlabel(imreconstruct(SI, TI)); 

2. Виконаємо сегментацію нарощування областей для зображення, яке 

зберігається у файлі Finance.bmp, використовуючи функцію  regiongrow. 

[x,map] = imread('c:\image\Finance.bmp'); 

I = im2double(ind2gray(x,map)); 

figure,imshow(I) 

S = 0.9783; T = 0.0651; % ці значення знаходяться експериментальним 

шляхом (їх взяли із зображення) 

[g, NR, SI, TI] = regiongrow(I, S, T); figure,imshow(TI) 

3. Зробимо сегментацію невеликого текстового зображення методом 

поділу. 

Розглянемо роботу функції qtdecomp спільно з функціями qtgetblk і 

qtsetblk для напівтонового зображення розміром 8х8 пікселів. Формат 

зображення даних – unit8. Уважатимемо, що блок зображення є однорідним, 

якщо величина розсіювання яскравості пікселів у блоці не перевищує 10 

градацій яскравості. Установимо мінімально можливий розмір блоку. Для 

нашого випадку візьмемо такий, що дорівнює двом. 

Уважатимемо, що до об’єкта відносяться блоки, середня яскравість яких 

не перевищує 50. Потрібно змінити вихідне зображення так, щоб пікселям 

блоків, які стосуються об’єкта, було привласнено значення 1, а пікселям блоків, 

що не відносяться до об’єкта, 0.  

Вхідне зображення: 

>> I = [ 10 11 10 15 20 25 47 51 

11 14 17 13 27 29 52 55 
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12 13 11 10 24 47 56  60 

13 14 11 13 49 54 74 77 

15 16 43 48 79 82 87 86 

17 18 45 50 85 80 80 84 

29 51 50 59 80 83 83 85 

59 61 58 61 81 85 86 88 ]; 

Сегментація методом поділу: розмір мінімального блоку – 2 x 2 ;  блок 

уважається однорідним, якщо в його границях яскравість змінюється менше 

ніж на 10 градацій. 

>> А = qtdecomp(І,10,2); 

Для зручності візуального аналізу попередньо перетворимо розріджену 

матрицю А на звичайну матрицю М за допомогою функції full.  

>> M = full(A)  

M = 

4 0 0 0 2 0 2 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 2 0 2 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 0 4 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

У результаті сегментації отримаємо два блоки розміром 4 x 4  (ліва верхня 

та права нижня частини зображення і 8 блоків разміром 2х2).  

Переберемо в циклі всі можливі разміри блоків: 8, 4, 2.  

>> dim = 8;  

>> while dim> = 2 

% отримати в змінній blocks усі блоки розміром dim.  
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[blocks,idx] = qtgetblk(I,A,dim);  

[x y n] = size(blocks); 

% якщо блоки такого розміру є в квадро-дереві,  

if n>0 

% то перебираємо усі блоки разміром dim  

for j = 1:n 

% якщо середнє значення яскравості пікселів на границі блоку менше 50  

if (mean2(blocks(:,:,j))<50) 

% то замінюємо значення усіх пікселів блоку на 1, 

blocks(:,:,j) = ones(dim,dim); 

else 

% інакше змінюємо на 0. 

blocks(:,:,j) = zeros(dim,dim); 

end; 

end % end for 

% встанавлюємо нові значення усіх пікселів розміру dim 

1 = qtsetblk(I,A,dim,blocks);  

end; % end if 

dim = dim/2; 

end % end while  

% отримане зображення I 

>> I  

I = 

1 1 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 0 0 

1 1  1 1  1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 0 0 0 0 

1 1  1  1 0 0 0 0 
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0 0  0  0 0 0 0 0 

0  0  0  0 0 0 0 0 

4. Виконаємо сегментацію реального зображення із файла cotton3.bmp 

rgb = imread('c:\Image\cotton3.bmp'); 

I= im2double(rgb2gray(rgb)); figure, imshow(I) T=graythresh(I); 

A = qtdecomp(I,0.1,2);  

dim = 8;  

while dim >= 2 

[blocks,idx] = qtgetblk(I,A,dim);  

[x y n] = size(blocks);  

if n>0 for j = 1:n 

if (mean2(blocks(:,:,j))<T) blocks(:,:,j) = ones(dim,dim);  

else 

blocks(:,:,j) = zeros(dim,dim); 

end 

end 

I1 = qtsetblk(I,A,dim,blocks);  

end 

dim = dim/2;  

end 

figure,imshow(I1) 

5. Вибираємо кольорові області із зображення файла chip.bmp, задаємо 

індекси за допомогою гістограми.  

>> [x,map]=imread('C:\Image\chip.bmp'); 

>> flgure,imhist(x,map),title('histogramma')  

>> figure,imshow(x,map),  

>> bw=roicolor(x,9,12);  

>> figure,imshow(bw),title('9 - 12')  
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>> x1=immultiply(bw,x);  

>> figure,imshow(x1,map),title('9 - 12')  

>> bw=roicolor(x,3,8);  

>> figure,imshow(bw),title('3 - 8')  

>> x1=immultiply(bw,x);  

>> figure,imshow(x1,map),title('3 - 8') 

6. Виконаємо зріз яскравості повнокольорового зображення з файла 

cotton3.bmp. 

[img] = imread('c:\Image\cotton3.bmp'); 

[m,n,k] = size(img) 

img = im2double(img); 

R = zeros(m,n,3); 

z = [0.1,0.8;0.1,0.8; 0.1,0.9]; 

for y = 1:m 

for x = 1:n 

b = impixel(img,x,y); 

if ((b(1)>= z(1,1))&(b(1)<= z(1,2)))& ((b(2)>= z(2,1))&(b(2)<= z(2,2))) ... 

& ((b(3)>= z(3,1))&(b(3)<= z(3,2))) 

R(x,y,1) = b(1);  

R(x,y,2) = b(2);  

R(x,y,3) = b(3); else 

R(x,y,1) = 0;  

R(x,y,2) = 0;  

R(x,y,3) = 0; 

end 

end 

end 

figure, imshow(img)  
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figure, imshow(R) 

Завдання 

1. Виконати сегментацію зображень файла Clouds.bmp методом поділу.  

2. Виконати сегментацію зображень файла Construc.bmp методом 

нарощування областей.  

3. Вибрати кольорові області із зображення файла bike.bmp, задаючи 

індекси за допомогою гістограми.  

4. Виконати зріз яскравості повнокольорового зображення файла 

bike.bmp, задаючи діапазон r від 0.2 до 0.8; g від 0.2 до 0.7; b від 0.1 до 0.7. 

Зміст звіту 

1. Тема та мета лабораторної роботи. 

2. Порядок виконання роботи. 

3. Відповідь на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сегментація зображення?  

2. Які ознаки використовуються для сегментації?  

3. У чому полягає метод нарощування областей і метод поділу, що 

використовується для сегментації зображення?  

4. Що є вхідними параметрами функції сегментації методом поділу? 

5. У чому полягає перетворення зрізу яскравості?  

6. Які параметри повертає функція impixel? 

Література: [1, 2, 5]. 

 

Лабораторна робота № 12 

Тема. Функції пошуку об’єктів і визначення їх ознак 

Мета: набуття навичок роботи з функціями, які здійснюють пошук 

об'єктів бінарних зображень, визначення їх характеристик. 
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Короткі теоретичні відомості 

Для аналізу форми областей зображення застосовують різні метричні, 

топологічні і аналітичні характеристики: відстань, площа, периметр, число 

Ейлера, функції кривизни та їх похідні. Нижче наведені функції MatLab, що 

дозволяють виконувати виділення потрібних об’єктів на зображенні, пошук 

зв’язних областей і обчислення морфометрических ознак: площ об'єктів, 

центрів мас об’єктів, коефіцієнтів форми та інших метричних і топологічних 

характеристик. 

Функція виділення об’єктів bwselect. Її синтаксис: BWD = bwselect(BWS,n); 

BWD = bwselect(BWS,c,r,n). 

Функція BWD = bwselect (BWS, n) виводить зображення BWS на екран і 

надає користувачеві можливість інтерактивно відмітити затравочні пікселі 

(піксель, з якого починається виділення об’єкта, називається затравочним). 

Координати затравочних пікселів задаються натисканням лівої кнопки миші. 

Попередній піксель можна видалити натиснувши клавішею Backspace або 

Delete, останній затравочний піксель задається подвійним натисканням лівої 

кнопки або одноразовим натисканням правої кнопки миші. Натискання клавіші 

Enter завершує процес виділення затравочних пікселів. Усі зазначені об’єкти 

переносяться відразу після натискання клавіші Enter, після цього відразу 

створюється нове бінарне зображення BWD. 

Функція BWD = bwselect (BWS, c, r, n) переносить із зображення BWS на 

зображення BWD усі об’єкти з координатами затравочних пікселів з векторів c і 

r. Параметр n для всіх розглянутих функцій bwselect задає критерій зв’язності. 

Він може набувати значення 4 або 8 (за замовчуванням n = 8). Функція пошуку 

об’єктів в бінарних зображеннях bwlabel. Її синтаксис [L,num] = bwlabel(BW,n). 

Функція bwlabel шукає на бінарному зображенні BW зв’язкові області 

пікселів об’єктів і створює матрицю номерів об’єктів L. Елементи, що мають 

значення 1, відносяться до першого об’єкту, 2 – до другого і т. д. Елементи, що 

мають значення 0, відносяться до фону. У параметрі num повертається кількість 
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об’єктів, знайдених на зображенні BW. Параметр n задає критерій зв’язності, 

який використовується для знаходження зв’язкових областей об’єктів. Він 

може набувати значення 4 або 8 (за замовчуванням n = 8). 

Функція обчислення ознак об'єктів imfeature, синтаксис: 

feats = imfeature (L, measurement, n). 

Функція обчислює ознаки всіх об’єктів, занесених у матрицю номерів 

об’єктів L функцією bwlabel. Значення ознак повертаються в масиві структур 

feats. 

Обчислювані функцією imfeature ознаки можна умовно поділити на 

групи: різні типи зображень об’єктів (таблиця 12.1), габарити об'єкта (таблиця 

12.2), різні варіанти визначення площі об’єкта (таблиця 12.3), коефіцієнти 

форми (таблиця 12.4) та усі інші ознаки. 

Таблиця 12.1 – Типи зображень об’єктів  

Параметр measurement Описання 

'Image' Зображення об’єкта  

'FilledImage' Зображення об’єкта із залитими дірками 

'ConvexImage' 

Зображення «залитого» пікселями об’єкта 

випуклого багатокутника, у який вписаний 

об’єкт 

 

Таблиця 12.2 – Габарити об’єкта 

Параметр 

measurement 
Описання Вигляд 

 

'BoundingBox' 

Обмежуваний 

прямокутник 

Масив [x y width height], де (x y) – 

координати лівого верхнього кута 

прямокутника; width – ширина, height – 

висота 

 

 Випуклий  
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'ConvexHull' багатокутник, у 

який вписаний 

об’єкт 

Матриця Мх2; кожний рядок матриці 

містять (x, y) координати вершин 

багатокутника 

'Extreme' 

Екстремальні 

координати 

об’єкта 

Матриця 8x2 містить екстремальні 

координати об’єктів 

'PixelList' 
Список усіх 

пікселів об’єкта 

Nх 2 – матриця; кожний рядок містить (x, y) 

– координати центрів усіх пікселів об’єкта  

 

Таблиця 12.3 – Площа об’єктів 

Параметри measurement Описання 

'Area' Площа: кількість пікселів об’єкта 

'FilledArea' 
Повна площа – відповідає площі зображення  

FilledImage 

'ConvexArea' 

Опукла площа: площа опуклого 

багатокутника, у який вписано об’єкт. 

Відповідає площі зображення СоnvехImage 

 

Таблиця 12.4 – Коефіцієнти форми об’єкта 

Параметри 

measurement 

Описання 

'Solidity' 
Коефіцієнт опуклості: дорівнює відношенню площі до 

опуклої площі об’єкта: Area/ConvexArea
 

'Extent' 
Коефіцієнт заповнення: дорівнює відношенню площі 

до площі прямокутника: Area/(width х height) 

'Eccentricity' 
Ексцентриситет еліпса з головним моментом інерції 

об’єкта 
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До інших ознак об’єктів відносяться: 'Centroid' – координати центру мас; 

'EquivDiameter' – діаметр кола з площею Area; 'MajorAxisLength' – довжина 

максимальної осі інерції; 'MinorAxisLength' – довжина мінімальної осі інерції; 

'Orientation' – кут у градусах між максимальною віссю інерції і віссю Х; 

'EulerNumber' – число Ейлера: кількість об'єктів з однаковим індексом в 

матриці L без кількості дірок у цих об’єктах. 

Порядок виконання роботи 

Виконати виділення зображення, а також пошук об’єктів зображення 

файла cgc.bmp та визначити їх ознаки. Для цього виконаємо такі операції: 

 прочитаємо зображення файлу cgc.bmp на диску та пертворимо його 

на напівтонове: 

rgb = imread ('c:\Image\cgc.bmp');  

I=im2double(rgb2gray(rgb)); I=max(I(:))-I;  

figure, imshow (I); 

 отриману інформацію про розмір зберегти її в файлі raz.txt на диску: 

info = imfinfo ('c:\Image\cgc.bmp'); 

[F, mes] = fopen ('c:\raz.txt', 'wt'); 

fprintf (F, '%d %d', info.Width, info.Height); 

fclose (F); 

 виберемо три об’єкти інтерактивно, відмітимо їх хрестиком за 

допомогою миші: 

bw = bwselect (I); 

figure, imshow (bw); 

 отримаємо матрицю номерів об’єктів L і кількість об’єктів num, 

запишемо кількість об’єктів в файл 'num.txt' на диск С: 

[L, num] = bwlabel (bw); 

[F, mes] = fopen('c:\num.txt', 'wt'); 

fprintf (F, '%d ', num); 

fclose (F); 

file:\\'c:\Image\cgc.bmp'
file:\\'c:\Image\cgc.bmp'
file:\\'c:\raz.txt'
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 знайдемо коефіцієнти випуклості об’єктів та їх зображення:  

feats = imfeature (L, 'ImageVSolidity'); 

 запишемо коефіцієнти випуклості об’єктів у файл 'k1.txt':  

[F, mes] = fopen('c:\k1.txt', 'wt');  

for i = 1:num 

fprintf (F, '%5.3f ', feats (i).Solidity);  

end; 

fclose (F); 

 виведемо зображення об’єктів на екран:  

for i = 1:num 

figure,imshow(feats(i).Image);  

end; 

 збережемо зображення об’єктів на диску:  

for i = 1: 1: num  

ch = int2str (i);  

ch1 = 'c:\f';  

ch2 = '.bmp';  

str = strcat (ch1, ch, ch2);  

imwrite (feats (i).Image, str);  

end; 

Завдання 

Виділити об’єкти із зображення файла Ex4.bmp, визначити площу всіх 

об’єктів, результати зберегти, помістити кожен об’єкт в окреме зображення, 

вивести на екран. 

Зміст звіту 

1. Тема та мета лабораторної роботи. 

2. Порядок виконання роботи. 

3. Відповідь на контрольні питання. 
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Контрольні питання 

1. Як виділити потрібні об’єкти зображення за допомогою функції 

bwselect?  

2. Який вигляд має матриця номерів об’єктів?  

3. Які ознаки обчислює функція imfeature?  

4. Які види зображень об’єкта можна отримати за допомогою функції 

imfeature?  

5. Які типи площ і коефіцієнти форми об’єкта можна визначити за 

допомогою функції imfeature?  

Література: [1 – 3, 6 – 10]. 



 

53 

 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Обробка 

зображень та мультимедіа» здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою. 
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