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АНОТАЦІЯ
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Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.13.05 – "Комп’ютерні системи та компоненти". –
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці. –
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2020.
Дисертаційну роботу присвячено розробленню математичних моделей,
методів і програмно-апаратних засобів підвищення візуальної якості
формування зображень, що дозволило одержати нове рішення важливого
науково-технічного завдання підвищення точності та швидкодії оброблення
зображень у комп’ютеризованих оптико-електронних системах (КОЕС), які
як джерело початкових зображень використовують цифрові відеокамери.
Важливим етапом оброблення зображень у комп’ютеризованих і
комп’ютерних системах є підвищення їх візуальної якості, яка кількісно
описується, зокрема, співвідношенням сигнал/шум (ВСШ). Висока якість
формування

зображень

необхідна

для

їх

коректного

оброблення

в

комп’ютерних системах (КС), наприклад, у КС медичної та технічної
діагностик,

КС

розпізнавання

облич.

Підвищення

якості

зображень

виконується, наприклад, шляхом зниження рівня шуму й адаптивної зміни
параметрів відеокамер. У сучасних комп’ютерних системах висока якість
зображень є необхідною умовою для ефективного виконання таких важливих
етапів їх оброблення: візуалізації, сегментації, розпізнавання, підготовки до
якісного фотодруку, передавання по комп’ютерним мережам та ін. Завдання
зниження

рівня

експериментальних

шуму

є

важливим

зображеннях,

для

отриманих

практики,
у

КОЕС

оскільки
за

на

допомогою

фоточутливих матриць (ФМ), у більшості випадків присутній шум, наприклад,
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гаусовий. Значні рівні шуму на цифрових зображеннях часто спричинюються
за рахунок зменшення розмірів елементів ФМ, оскільки існує тенденція до
збільшення кількості пікселів ФМ при збереженні фізичних розмірів матриць.
Для отримання максимального співвідношення сигнал/шум зображень
при їх фільтрації потрібне точне значення рівня шуму. Проте, існуючі методи
та апаратно-програмні засоби визначення рівня шуму мають обмежену точність
і швидкодію, а сучасні методи фільтрації зображень у КОЕС у загальному
випадку забезпечують ВСШ, яке менше за теоретично можливе. Це зменшує
точність результатів для прикладних задач оброблення зображень. Крім цього,
швидкодія існуючих методів та засобів є недостатньою для цифрового
оброблення зображень у КОЕС медичної діагностики в режимі реального часу.
З цієї причини завдання вдосконалення методів і засобів зниження рівня шуму
на зображеннях є актуальним.
Процес апаратного оброблення зображень у КОЕС регулюється такими
параметрами цифрових відеокамер, як «Яскравість», «Контраст» та ін.
Проте, параметри відеокамери за замовчуванням звичайно не забезпечують
максимального

співвідношення

сигнал/шум

для

експериментальних

зображень. Це призводить до зниження ВСШ зображень, отриманих,
наприклад, у системах відеоспостереження. В той же час, налаштування
параметрів відеокамер у ручному режимі є трудомістким процесом. Тому
актуальним завданням є розроблення високоточних методів і засобів для
адаптивної зміни параметрів відеокамер.
Прикладне

науково-технічне

завдання

полягає

в

розробленні

високоточних і швидкодійних програмно-апаратних засобів комп’ютеризованих систем, призначених для підвищення візуальної якості зображень
шляхом зниження їх рівня шуму та адаптивної зміни параметрів відеокамер.
Запропоновано архітектуру КОЕС для підвищення якості формування
зображень, яка як джерело початкових зображень використовує цифрові
відеокамери. Згідно із запропонованою архітектурою комп’ютеризована
система складається з підсистем визначення рівня шуму, фільтрації шуму та
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адаптивної

зміни

параметрів

відеокамер.

Запропонована

архітектура

комп’ютеризованої системи передбачає спільне застосування високоточної
підсистеми визначення рівня шуму як при його фільтрації, так і при зміні
параметрів відеокамер, що дозволяє уникнути дублювання блоків КОЕС, а
також збільшити ВСШ на оброблених зображеннях.
Підсистему визначення рівня шуму σNE на зображеннях реалізовано на
основі запропонованих методів LLROI та HLROI. Метод LLROI (Low-pass &
Low-pass filtration & Region Of Interest) засновано на низькочастотній фільтрації
шумової складової та низькочастотній фільтрації при виділенні ділянки
інтересу зображення ROI. Метод HLROI (High-pass & Low-pass filtration &
Region Of Interest) засновано на високочастотній фільтрації при виділенні
шумової складової та низькочастотній фільтрації при виділенні ділянки
інтересу. Характерною особливістю запропонованих методів є врахування (за
допомогою емпіричних формул) статистичних характеристик гаусового шуму
при виділенні ділянок інтересу на зображеннях, на яких переважає такий шум.
Це дозволило підвищити точність визначення СКВ шуму до 30% і збільшити
співвідношення сигнал/шум для фільтрованих зображень. Показано, що за
точністю метод HLROI незначно переважає метод LLROI. На основі
запропонованих методів створено програми в системі MATLAB, синтезовано
структури КОЕС та їх Simulink-моделі, розроблено структурні схеми блоків
підсистеми. Апаратна реалізація блоків фільтрації зображень у КОЕС виконана
засобами ПЛІС (FPGA) Artix-7, що дозволило на порядок підвищити
швидкодію роботи системи та виконувати оброблення не тільки окремих
(статичних) зображень, але й кадрів відеопотоку в режимі реального часу.
Реалізовано програмно-апаратні засоби підсистеми зменшення рівня
шуму на цифрових зображеннях. Для цього розроблено математичну модель
і метод автоматичної фільтрації шуму на зображеннях за допомогою фільтра
Гауса, особливістю якого є обчислення усереднених амплітудних і частотних
параметрів корисного сигналу на основі енергетичного спектра зображення.
Оптимальне значення СКВ ядра фільтра отримано як значення, при якому
мінімізується СКВ яскравості фільтрованого зображення від яскравості

5
корисного сигналу. На основі запропонованого методу реалізовано програмні
засоби в системі Matlab, синтезовано структуру КОЕС фільтрації шуму на
зображеннях, розроблено структурні схеми основних блоків КОЕС. Точність
розробленого методу фільтрації перевірено при зменшені рівня шуму на
множині з 100 тестових зображень. Показано, що розроблений метод є квазіоптимальним, оскільки обчислені значення пікового ВСШ у середньому менші
за оптимальні на 0.14 дБ. Швидкодія розробленого методу більш ніж у 2 рази
вища за швидкодію методів-аналогів, які володіють співрозмірною точністю.
Розроблено
«Контраст»

методи

відеокамер

адаптивної зміни
у

параметрів

комп’ютеризованих

«Яскравість»

системах.

На

і

основі

запропонованих методів розроблено апаратні та програмні засоби для
підсистеми адаптивної зміни параметрів відеокамер, синтезовано структуру
КОЕС та її Simulink-модель, а також розроблено структурні схеми блоків
підсистеми. Розроблено програму в системі MATLAB, призначену для
адаптивної зміни параметрів відеокамери на основі критеріїв якості зображень
KV. Критерії якості зображень KV побудовано на основі ВСШ з врахуванням
насичення зображення (параметр RA) та ВСШ з обмеженнями на екстремальні
значення сигналу (параметр RL). Точність розроблених методів перевірено при
адаптивній зміні параметрів трьох моделей відеокамер, при цьому отримано
збільшення ВСШ до 1.4 дБ у порівнянні з аналогами та високу якість для
отриманих зображень. Показано, що комплексне використання критеріїв якості
RA та RL забезпечує вищу точність адаптивної зміни параметрів відеокамер,
порівняно з використанням окремих критеріїв.
Розроблено метод і програмні засоби для визначення рівня шуму
зображень з використанням паралельних обчислень, що у випадку
двохядерних процесорів забезпечує збільшення швидкодії до 1.5 разів.
Комп’ютерне
впровадження

моделювання,
розроблених

комп’ютеризованих

системах

експериментальні

дослідження

програмно-апаратних
підтвердили

адекватність

математичних моделей і ефективність запропонованих методів.

засобів

та
у

розроблених
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на основі
запропонованих математичних моделей і методів розроблено:
- прикладне програмне забезпечення в системі MATLAB для
визначення рівня шуму, яке використовує низькочастотну та високочастотну
фільтрації зображень, завдяки чому отримано вищу точність оцінки якості
зображень, ніж для програм-аналогів;
- програмні засоби в системі MATLAB для підвищення якості
зображень у комп’ютеризованій системі шляхом зменшення рівня шуму, які
використовують фільтр Гауса та виконують аналіз енергетичних спектрів
зображень, що забезпечують квазіоптимальну якість фільтрованих зображень
згідно з критерієм
відеоспостереження

ВСШ і можуть використовуватися в системах
й

автоматичної

фільтрації

цифрових

зображень,

системах розпізнавання зображень облич і візуального контролю виробничих
процесів, тощо;
- апаратні засоби на основі FPGA для цифрової фільтрації зображень,
отриманих за допомогою відеокамер, що забезпечило на порядок вищу
швидкодію фільтрації та дозволило виконувати оброблення не тільки окремих
(статичних) зображень, але й кадрів відеопотоку в режимі реального часу;
-

програмно-апаратні

засоби

для

адаптивної

зміни

параметрів

«Яскравість» і «Контраст» цифрових відеокамер у КОЕС відповідно до умов
освітленості сцени, завдяки чому отримано зображення з відеокамер із
вищим ВСШ, ніж при використанні налаштувань камер за замовчуванням.
Розроблені програмно-апаратні засоби практично використані при
фільтрації зображень та адаптивній зміні параметрів цифрових відеокамер в
ІТ-компанії «Юкон-Софтваре» (м. Чернівці).
Ключові

слова:

комп’ютеризовані

оптико-електронні

системи,

цифрове оброблення зображень, цифрова відеокамера, якість зображення,
співвідношення сигнал/шум, фільтрація гаусового шуму, енергетичний
спектр,

адаптивна

обчислення.

зміна

параметрів

відеокамери,

ПЛІС,

паралельні
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ABSTRACT

Odaiska Kh. S. Methods and means for enhancing the visual quality of
images in computerized optoelectronic systems. – Qualification research on the
rights of manuscript.
Dissertation for the scientific degree of Ph.D. of Technical Sciences in
specialty 05.13.05 "Computer systems and components". – Yuriy Fedkovych
Chernivtsi National University, Chernivtsi. – Vinnytsia National Technical
University, Vinnytsia, 2020.

The dissertation is devoted to the development of mathematical models,
software and hardware means and methods to improve the visual quality of images
formation, which allowed obtaining a new solution to the important scientific and
technical problem of improving the accuracy and speed of image processing in
computerized optoelectronic systems (COES), which use digital video cameras as
the source of the original images.
An important step in image processing in computerized and computer
systems is to improve their visual quality, which is quantified, in particular, the
signal-to-noise ratio (SNR). High quality image formation is necessary for their
correct processing in computer systems (CS), for example, in the CS of medical
and technical diagnostics, the CS of face recognition. Image quality improvement
is carried out, for example, by reducing noise and adaptive change of camcorder’s
settings. In modern computer systems, high image quality is a necessary condition
for the effective implementation of the following important stages of their
processing: visualization, segmentation, recognition, preparation for high-quality
photo printing, transmission over computer networks, etc. The task of noise
reducing is important for practice, as in experimental images obtained at COES
using photosensitive matrices (PM), in most cases noise is present, such as
Gaussian. Significant levels of noise in digital images are often caused by the size
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reduction of the PM elements, as there is a tendency to raise in number of PM
pixels while maintaining the physical size of the matrices.
To obtain the maximum signal-to-noise ratio of images while filtering them,
the exact value of the noise level is required. However, existing methods and
software and hardware means for determining the noise level have limited
accuracy and speed, and modern methods of image filtering in COES generally
provide SNR, which is less than theoretically possible. This reduces the accuracy
of the results for applied image processing tasks. In addition, the speed of existing
methods and tools is insufficient for digital image processing in COES of medical
diagnostics in real time. For this reason, the task of improving methods and means
of reducing noise in images is relevant.
The process of computer image processing in COES is regulated by such
parameters of digital video cameras as "Brightness", "Contrast" and others.
However, the default camcorder settings usually do not provide the maximum
signal-to-noise ratio for experimental images. This leads to a decrease in the SNR
of images obtained, for example, in video surveillance systems. At the same time,
adjusting the settings of camcorders manually is a time consuming process.
Therefore, the relevant task is to develop high-precision methods and tools for
adaptive changes in the parameters of video cameras.
The applied scientific and technical task is to develop high-precision and
high-speed software and hardware means of computerized systems designed to
improve the visual quality of images by reducing their noise level and adaptively
changing the parameters of video cameras.
The COES architecture is offered to improve the quality of image formation,
which uses digital video cameras as a source of initial images. According to the
offered architecture, the computerized system consists of subsystems for
determining the noise level, noise filtering and adaptive change of camera settings.
The proposed architecture of the computerized system provides for the joint use of
a high-precision subsystem for determining the noise level both when filtering and
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changing the parameters of video cameras, which avoids duplication of COES
units, as well as increase the SNR in the processed images.
The subsystem for determining the noise level σNE in the images is
implemented on the basis of the offered LLROI and HLROI methods. The LLROI
(Low-pass & Low-pass filtration & Region Of Interest) method is based on lowpass filtering of the noise component and low-frequency filtering when selecting
the area of interest of the ROI image. The HLROI (High-pass & Low-pass
filtration & Region Of Interest) method is based on high-frequency filtering when
selecting the noise component and low-frequency filtering when selecting the area
of interest. A characteristic feature of the proposed methods is to take into account
(using empirical formulas) the statistical characteristics of Gaussian noise when
selecting areas of interest in images in which such noise predominates. This
allowed to increase the accuracy of determination of noise standard deviation to
30% and increase the signal-to-noise ratio for filtered images. It is shown that the
accuracy of the HLROI method slightly exceeds the LLROI method. On the basis
of the offered methods programs in the MATLAB system are created, structures of
COES and their Simulink-models are synthesized, structural schemes of blocks of
a subsystem are developed. Hardware implementation of image filtering units in
COES is made by PLD (FPGA) Artix-7, which allowed to increase the speed of
the system and process not only individual (static) images, but also frames of the
video stream in real time.
The software and hardware means of the subsystem of noise reduction in
digital images are implemented. To do this, a mathematical model and method of
automatic noise filtering in images using a Gaussian filter, a feature of which is the
calculation of the average amplitude and frequency parameters of the useful signal
based on the energy spectrum of the image. The optimal value of the standard
deviation of the filter core is obtained as a value at which the standard deviation of
the brightness of the filtered image is minimized from the brightness of the useful
signal. Based on the proposed method, software was implemented in the Matlab
system, the structure of COES of noise filtering on images was synthesized,
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structural diagrams of the main blocks of COES were developed. The accuracy of
the developed filtering method was tested by reducing the noise level on a set of
100 test images. It is shown that the developed method is quasi-optimal, since the
calculated values of peak SNR are on average less than optimal by 0.14 dB. The
speed of the developed method is more than 2 times higher than the speed of
analog methods that have proportional accuracy.
Methods of adaptive change of parameters of "Brightness" and "Contrast" of
video cameras in computerized systems are developed. On the basis of the offered
methods the hardware and software for the subsystem of adaptive change of
parameters of video cameras are developed, the structure of COES and its
Simulink-model is synthesized, and also the structural schemes of subsystem
blocks are developed. A program in the MATLAB system has been developed,
designed to adaptively change the parameters of the camcorder based on the
quality criteria of KV images. KV image quality criteria are based on SNR taking
into account image saturation (parameter RA) and SNR with restrictions on extreme
signal values (parameter RL). The accuracy of the developed methods was checked
by adaptive change of parameters of three models of video cameras, at the same
time increase of SNR to 1.4 dB in comparison with analogs and high quality for
the received images is received. It is shown that the integrated use of quality
criteria RA and RL provides higher accuracy of adaptive change of video camera
parameters, compared to the use of individual criteria.
A method and program means have been developed to determine the noise
level of images using parallel calculations, which in the case of dual-core
processors provides an increase in speed up to 1.5 times.
Computer modeling, experimental research and

implementation of

developed software and hardware in computerized systems have confirmed the
adequacy of the developed mathematical models and the effectiveness of the
proposed methods.
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The practical significance of the obtained results is that on the basis of the
proposed mathematical models and methods developed:
- application software in the MATLAB system for noise level determination,
which uses low-frequency and high-frequency image filtering, due to which a
higher accuracy of image quality assessment is obtained than for analog programs;
- MATLAB computerized means to improve image quality in a
computerized system by reducing noise, using a Gaussian filter and analyzing the
energy spectra of images that provide quasi-optimal quality of filtered images
according to the SNR criterion and can be used in video surveillance and automatic
filtering digital images, face recognition systems and visual control of production
processes, etc.;
- FPGA-based hardware for digital filtering of images obtained with the help
of video cameras, which provided an order of magnitude higher filtering speed and
allowed processing not only individual (static) images, but also frames of the video
stream in real time;
- software and hardware means for adaptive change of parameters of
"Brightness" and "Contrast" of digital video cameras in COES according to
conditions of illumination of a scene thanks to what the image from video cameras
with higher SNR, than at use of settings of cameras by default is received.
Developed software and hardware means are practically used in image
filtering and adaptive change of parameters of digital video cameras in the IT
company "Yukon-Software" (Chernivtsi).
Keywords: computerized optoelectronic systems, digital image processing,
digital video camera, image quality, signal to noise ratio, Gaussian noise filtering,
energy spectrum, optimization of video cameras parameters, FPGA, parallel
computing.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Комп’ютеризовані оптикоелектронні системи (КОЕС) формування та оброблення цифрових зображень
широко використовуються в різних галузях науки, техніки та медицини [1]-[28].
Висока якість формування зображень необхідна для їх коректного оброблення в
комп’ютерних системах (КС), наприклад, у КС медичної та технічної
діагностик [6]-[9], КС розпізнавання облич [29]-[32]. Джерелом початкових
зображень для таких КОЕС і КС у більшості випадків є цифрові відеокамери
[10]-[13]. При цьому роль відеокамер як джерела інформації постійно зростає,
наприклад, у 2019 році реалізовано понад 10 млн. відеокамер для систем
відеоспостереження [12]. Важливим етапом оброблення зображень у КОЕС є
підвищення їх візуальної якості [7], [8], [21], яка кількісно описується, зокрема,
співвідношенням

сигнал/шум

(ВСШ).

Підвищення

якості

зображень

виконується за допомогою програмно-апаратних засобів, наприклад, шляхом
зниження рівня шуму та налаштування параметрів відеокамер [14]-[24]. У
сучасних комп’ютерних системах висока якість зображень є необхідною
умовою для ефективного виконання таких важливих етапів їх оброблення:
візуалізації, сегментації, розпізнавання, підготовки до якісного фотодруку,
передавання по комп’ютерним мережам та ін. [25]-[33].
Завдання підвищення якості зображень шляхом фільтрації шуму є
важливим для практики, оскільки на експериментальних зображеннях,
отриманих у КОЕС за допомогою фоточутливих матриць (ФМ), у більшості
випадків присутній шум, наприклад, гаусовий [14], [20], [25]-[28], [32]. Значні
рівні шуму на зображеннях у сучасних КОЕС часто спричинюються за рахунок
зменшення розмірів елементів ФМ, оскільки існує тенденція до збільшення
кількості пікселів ФМ при збереженні фізичних розмірів матриць. З метою
отримання максимального ВСШ при фільтрації зображень потрібно попередньо
обчислити значення рівня шуму. Проте, існуючі методи та апаратно-програмні
засоби визначення рівня шуму мають обмежену точність і швидкодію [22], [26],
[34]-[39], а сучасні методи фільтрації зображень у КОЕС [29]-[34], [40] - [50] у

18
загальному випадку забезпечують ВСШ, яке менше за теоретично можливе
[42], [43]. Це зменшує точність результатів для прикладних задач оброблення
зображень. Крім цього, швидкодія існуючих методів та засобів є недостатньою
для цифрового оброблення зображень у КОЕС медичної діагностики в режимі
реального часу [11], [18]. З цієї причини завдання вдосконалення методів і
засобів зниження рівня шуму на зображеннях є актуальним.
Процес апаратного оброблення зображень у комп’ютеризованих
системах регулюється такими параметрами відеокамер, як «Яскравість»,
«Контраст» та ін., які в значній мірі впливають на якість отриманих
зображень [10]-[12]. Проте, параметри відеокамер, які встановлюються за
замовчуванням, звичайно не забезпечують максимальну якість зображень
[29], [30]. У той же час, налаштування параметрів відеокамер у ручному
режимі є трудомістким процесом. Тому актуальним завданням є розроблення
компонентів КОЕС для адаптивної зміни параметрів відеокамер.
Отже, розроблення високоточних і швидкодійних програмно-апаратних
засобів комп’ютеризованих оптико-електронних систем, призначених для
підвищення візуальної якості зображень шляхом зниження їх рівня шуму та
адаптивної зміни параметрів відеокамер, є актуальним завданням з наукової
та практичної точок зору.
Дослідженнями в даній галузі займався ряд вітчизняних і закордонних
вчених, прізвища яких наведено в літературі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дослідження, результати яких подані в дисертації, виконані на кафедрі
комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича згідно плану держбюджетних науково-дослідних тем:


"Мультифункціональний адаптивно реконфігуровний модуль цифрової
обробки інформації для задач медико-екологічного і технологічного
профілю" (2015-2016 рр., № держреєстрації 0115U003239).



"Високопродуктивні комп'ютерні засоби і системи багатомасштабної і
багатопараметричної ідентифікації та обробки інформації в режимі
реального часу" (2016-2020 рр., № держреєстрації 0116U007043).
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Під

час

виконання

дисертаційної

роботи

здобувач

проходила

стажування в Політехнічному університеті Валенсії (Іспанія) з 24.08.2015 по
26.06.2016 р. у рамках програми Erasmus Mundus EUROEAST.
У вищевказаних темах і програмі здобувач брала участь як виконавець,
під час виконання яких автором удосконалено метод обчислення рівня шуму
на зображеннях у КОЕС, який реалізовано програмно в системі MATLAB та
апаратно засобами ПЛІС, розроблено метод та апаратно-програмні засоби для
зменшення рівня шуму на зображеннях, розроблено апаратно-програмні
засоби для адаптивної зміни параметрів відеокамер у КОЕС.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в підвищенні
точності та швидкодії програмно-апаратних засобів КОЕС, призначених для
покращення візуальної якості зображень за рахунок зниження їх рівня шуму й
адаптивної зміни параметрів відеокамер.
Досягнення мети передбачало виконання таких завдань:
1. Провести аналіз побудови та принципів роботи КОЕС формування
зображень, які як джерело початкового сигналу використовують
відеокамери; запропонувати високоефективну архітектуру таких систем.
2. Провести аналіз методів і засобів підвищення візуальної якості
зображень, які застосовують фільтрацію зображень та адаптивну зміну
параметрів

відеокамер,

з

метою

визначення

основних

напрямів

підвищення їх точності та швидкодії.
3. Розробити математичну модель, методи та програмно-апаратні засоби
комп’ютеризованих систем для оцінки якості зображень з урахуванням їх
рівня шуму, виконати дослідження запропонованих методів.
4. Розробити математичну модель, метод і програмно-апаратні засоби для
підвищення якості зображень у комп’ютеризованих системах шляхом
фільтрації, дослідити можливості запропонованого методу.
5. Розробити методи та створити програмно-апаратні засоби КОЕС для
адаптивної зміни параметрів цифрових відеокамер.
6. Розробити метод та створити програмно-апаратні засоби КОЕС для
підвищення якості зображень із використанням паралельних обчислень.
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Об’єктом дослідження є процес підвищення візуальної якості формування
цифрових зображень у комп’ютеризованих оптико-електронних системах.
Предметом дослідження є методи та програмно-апаратні засоби
зменшення рівня шуму цифрових зображень та адаптивної зміни параметрів
відеокамер у комп’ютеризованих оптико-електронних системах.
Методи дослідження. У роботі використовувались: теорія чисельних
методів, теорія алгоритмів, теорія диференціально-інтегрального числення,
лінійна алгебра, методи фільтрації зображень для розробки моделей і методів
підвищення якості формування зображень. Для аналізу та перевірки
достовірності отриманих теоретичних положень проведено комп’ютерне
моделювання засобами MATLAB і Simulink.
Наукова

новизна

отриманих

результатів

роботи

полягає

в

розробленні методів підвищення візуальної якості зображень, сформованих
за допомогою цифрових відеокамер, що забезпечує вирішення актуального
завдання підвищення точності та швидкодії оброблення зображень у
комп’ютеризованих оптико-електронних системах.
1.

Подальшого

розвитку

отримала

архітектура

побудови

комп’ютеризованої системи формування зображень, яка відрізняється від
існуючих спільним застосуванням високоточної підсистеми визначення рівня
шуму як при його фільтрації, так і при адаптивній зміні параметрів відеокамер,
що дозволяє виключити дублювання блоків комп’ютеризованої системи, а
також збільшити співвідношення сигнал/шум на оброблених зображеннях.
2. Вперше розроблено метод підвищення візуальної якості зображень
шляхом їх фільтрації, особливістю якого є обчислення амплітудних і
частотних параметрів корисного сигналу на основі радіального розподілу для
енергетичного спектру, що забезпечує спрощення реалізації апаратних засобів
комп’ютеризованої

системи

формування

зображень,

квазіоптимальний

результат фільтрації та більш ніж у 2 рази вищу швидкодію.
3. Подальшого розвитку отримали методи оцінки якості формування
цифрових зображень, основані на їх згортанні, які відрізняються від існуючих
врахуванням статистичних характеристик яскравості зображень при виділенні
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їх ділянок інтересу, що дозволяє зменшити обчислювальні витрати за рахунок
використання операцій типу MADD, підвищити точність визначення рівня
шуму до 30 % і збільшити співвідношення сигнал/шум на зображеннях,
отриманих у комп’ютеризованій системі за допомогою відеокамери.
4. Подальшого розвитку отримали методи оброблення зображень з
адаптивною зміною параметрів «Яскравість» і «Контраст» цифрової
відеокамери відповідно до умов освітленості сцени з використанням
зворотного зв’язку між комп’ютеризованою системою та відеокамерою, які
відрізняються від відомих урахуванням кількості пікселів зображення з
допустимими значеннями яскравості, що дозволяє до 1.4 дБ збільшити
співвідношення сигнал/шум для оброблених зображень.
5. Подальшого розвитку отримав метод визначення рівня шуму
зображень із використанням паралельних обчислень, який відрізняється від
існуючих розширенням тайлів зображень перед їх паралельним згортанням
на величину половини від розміру ядра фільтра, що забезпечує незалежне
оброблення тайлів зображень різними ядрами процесорів SIMD системи,
усунення крайових ефектів при фільтрації зображень і збільшення швидкодії
оброблення зображень у комп’ютеризованих системах до 1.5 разів.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на
основі запропонованих методів розроблено:
- прикладне програмне забезпечення в системі MATLAB для
визначення рівня шуму, яке використовує низькочастотну та високочастотну
фільтрації зображень, завдяки чому отримано вищу точність оцінки якості
зображень, ніж для програм-аналогів;
- програмні засоби в системі MATLAB для підвищення якості зображень
у КОЕС шляхом зменшення рівня шуму, які використовують фільтр Гауса та
виконують аналіз енергетичних спектрів зображень, що забезпечують
квазіоптимальну якість фільтрованих зображень згідно з критерієм ВСШ; такі
засоби

можуть

використовуватися

в

системах

відеоспостереження

й

автоматичної фільтрації цифрових зображень, системах розпізнавання
зображень облич і візуального контролю виробничих процесів, тощо;
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- апаратні засоби на основі ПЛІС для цифрової фільтрації зображень,
отриманих за допомогою відеокамер, що забезпечило на порядок вищу
швидкодію фільтрації та дозволило виконувати оброблення не тільки окремих
(статичних) зображень, але й кадрів відеопотоку в режимі реального часу;
-

програмно-апаратні

засоби

для

адаптивної

зміни

параметрів

«Яскравість» і «Контраст» цифрових відеокамер у КОЕС відповідно до умов
освітленості сцени, завдяки чому отримано зображення з відеокамер із вищим
ВСШ, ніж при використанні налаштувань камер за замовчуванням.
Розроблені програмно-апаратні засоби практично використані при
фільтрації зображень та адаптивній зміні параметрів цифрових відеокамер в
ІТ-компанії «Юкон-Софтваре» (м. Чернівці).
Теоретичні та практичні результати роботи використано при викладанні
дисциплін «Пристрої зв’язку з об’єктом» і «Комп’ютерні системи» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – ЧНУ), а також при
виконанні держбюджетних тем на кафедрі комп’ютерних систем та мереж ЧНУ.
Особистий внесок здобувача
За час підготовки дисертаційної роботи здобувач приймала участь у
розробленні математичних моделей і методів оброблення зображень, а також
в їх програмно-апаратній реалізації. Усі основні результати дисертаційної
роботи, яка винесена на захист, отримані здобувачем самостійно (додаток А).
У роботах, які опубліковані у співавторстві, здобувачу належить: [52], [58] –
аналіз методів фільтрації шуму на цифрових зображеннях; [51], [53], [54],
[56], [57], [63] – розроблення та програмна реалізація методів обчислення
рівня гаусового шуму з використанням виділених ділянок, низькочастотної
та високочастотної фільтрації;

[52], [55], [59], [60], [65] – розроблення

методу обчислення параметрів квазіоптимального фільтра Гауса та створення
на його основі програмного забезпечення для квазіоптимальної фільтрації
гаусового шуму на зображеннях, [55], [62], [64] – створення апаратнопрограмних засобів для адаптивної зміни параметрів відеокамер, [52], [53],
[61] – тестування розробленого програмно-апаратного забезпечення при
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підвищенні якості зображень, [66], [67], [68] – програмна реалізація методів
обчислення рівня та фільтрації шуму, методи адаптивної зміни параметрів
відеокамер у КОЕС.
Апробація матеріалів дисертації
Результати досліджень, що становлять основу дисертації, доповідались
i обговорювались на семи конференціях, тези доповідей опубліковані у
збірниках праць відповідних конференцій:
1. ІІІ, ІV, V, VII Міжнародні науково-практичні конференції:
«Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, „ПІКТ –
2015”, „ПІКТ – 2016”, „ПІКТ – 2018” (Чернівці, 2014, 2015, 2016, 2018).
2. VI International Scientific Practical Conference (I International
Symposium) «Practical Application of Nonlinear Dynamic Systems for
Infocommunication» (Chernivtsi, Ukraine, 2017).
3. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні
напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем»
MEICS-2017 (Дніпро, 2017).
4. International Scientific and Technical Internet Conference "Computer
Graphics and Image Recognition" (Vinnytsya, Ukraine, 2018).
Публікації
За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 18 наукових робіт,
із них 7 – статей у фахових виданнях, 7 – доповіді у матеріалах міжнародних
конференцій, 1 – доповідь у матеріалах всеукраїнської конференції, 3 –
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерну програму),
2 – роботи у міжнародних виданнях, що входять до наукометричної бази
SCOPUS. Список публікацій [51]-[68] наведено в кінці дисертаційної роботи.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на
245 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел (172 найменування) і
7 додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 135 сторінок
друкованого тексту. Робота містить 108 рисунків і 19 таблиць.
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