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Анотація 

Запропоновано підхід по виділенню границь об’єктів цифрового зображення шляхом адаптивної 

сегментації, при якій враховується зміна яскравості зображення в межах певного фрагменту. 
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Abstract 

The approach to the allocation of boundary objects by adaptive digital image segmentation, which takes into 

account the change in brightness within a fragment. 

Keywords: digital images, spatial differentiation, adaptive segmentation. 

 

Вступ 

 

Потужний розвиток засобів комп’ютерної техніки послужив поштовхом для напрямку, що 

пов'язаний з розробкою теоретичних основ і практичною реалізацією систем, призначених для 

обробки та розпізнавання зображень. Складовою частиною систем комп’ютерного зору, штучного 

інтелекту,  промислових роботів та систем розпізнавання об’єктів є засоби обробки цифрових 

зображень [1]. Одним із етапів обробки цифрових зображень є сегментація зображень, що являється 

основою для формування ознак зображень з метою їх подальшого розпізнавання. Розгляд  шляхів  

виділення границь об’єктів цифрового зображення шляхом адаптивної сегментації приводиться у 

даному матеріалі. 

 
Адаптивна сегментація цифрових зображень 

 

На теперішній час відома значна кількість методів по сегментації зображень, таких як  

сегментація по порогу, контурна сегментація, сегментація методом нарощування областей, 

сегментація методом водорозділу, сегментація методом кластеризації та інші [2, 3]. 

Пропонується виконати сегментацію зображення у такій послідовності. На початковому етапі 

виконуємо переведення зображення із моделі кольорів RGB в модель YIQ. Використання такої 

моделі дає можливість здійснити сегментацію зображення з використанням розподілу яскравості 

півтонового зображення. На наступному етапі виконуємо фільтрацію зображення з метою 

згладжування просторових викидів та видалення можливих завад. Для цього використовуємо 

фільтрацію з використанням фільтрів Гауса. 

Об'єкт або область зображення, яку бажано виділити, звичайно відокремлюється від сусідніх 

частин зображення перепадом яскравості. При такому підході завдання сегментації формулюється як 

задача пошуку меж регіонів. Півтонове зображення розглядається як функція двох змінних (x і y), і 

передбачається, що межі регіонів відповідають максимумам та мінімумам градієнта цієї функції.  

Пошук перепаду яскравості виконуємо з використанням просторового диференціювання. Для цього 

застосовуємо фільтр Собеля  та визначаємо модуль градієнта зміни яскравості зображення. Аналіз 

отриманих значень просторового диференціювання виконуємо з урахуванням адаптивного порогу. 

Для цього проводиться пошук максимальних значень модуля вектора градієнта з урахуванням 

зв’язності сусідніх пікселів. Зв’язність враховується для попередніх проаналізованих пікселів околиці 

напівкаузального типу. Певним обмеженням є просторова відстань між сусідніми максимумами, яка 

визначається із аналізу контрастності вибраного фрагменту цифрового зображення. Для цього у 

вибраному фрагменті зображення знаходиться середнє значення яскравості зображення та його 

дисперсія. Визначене значення дисперсії слугує адаптивним порогом для знаходження сусідніх 

значень максимумів яскравості зображення.  Максимальним значення присвоюємо 1,  решті значень 

присвоюємо 0. Наступним етапом є простежування границі об’єктів зображення. Це дозволяє 

усунути локальні розриви границь, що можуть виникнути при наявності горизонтальних або 

вертикальних ліній у контурах об’єктів цифрового зображення.  Таким чином формується матриця 



максимальних значень яскравості цифрового зображення, що відображатиме границі об’єктів 

цифрового зображення. 

Для виведення сегментованого зображення на завершальному етапі виконуємо накладання 

отриманих границь об’єктів на початкове зображення. Для цього сформовану бінарну матрицю опису 

об’єктів зображення накладаємо на початкове зображення та виводимо сегментоване зображення. 

Створена програмна реалізація з використанням мови програмування С++ [4], що базується на 

запропонованих підходах, та проводиться  її експериментальне дослідження на тестових 

зображеннях. 

Висновки 

 

Запропонований підхід по сегментації цифрових зображень може використовуватись у 

системах комп’ютерного зору, медицині та інших сферах для поліпшення процесу обробки цифрових 

зображень.   
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