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МЕТОД КОРЕКЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ, ОТРИМУЄМОГО 

 З БПЛА ПРИ НАЯВНОСТІ ШУМІВ І ЗАВАД 

В статті запропоновано метод локалізації краю об’єкта на основі гауссової низькочастотної 

фільтрації. Розроблена та досліджена математична модель локалізації краю зображення з використанням 

синтезованого зображення з накладеним шумом. 

Хорошко В.А., Калантаевская С.В. Корекция изображения полученного с БПЛА при наличии шумов 

и помех. В статье предложен метод локализации края объекта на основе гауссовой низкочастотной 

фильтрации. Разработана и исследована математическая модель локализации края изображения с 

использованием синтезированного изображения с наложенным шумом. 

V. Horoshko, S. Kalantaievska Correction of the image obtained with a UAV in the presence of noise and 

interference. The article suggests a method for localizing the edge of an object based on Gaussian low-frequency 

filtering. A mathematical model of localization of the edge of the image with the use of a synthesized image with 

superimposed noise is developed and investigated. 
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Постановка завдання. У теперішній час безпілотні літальні апарати (БПЛА) є 

основними елементами інформаційно-розвідувальними засобами забезпечення та 

дістанційного впливу на противника під час бойових дій, а також для забезпечення 

внутрішній безпеці держави. БПЛА стали обов’язковою та невід’ємною частиною Збройних 

сил і широко використовуються невійськовими формуваннями, у тому числі і поліцейськими 

підрозділами як за кордоном, так і у нас. Зараз БПЛА використовуються для вирішення 

оперативних завдань, та їх роль суттєво зросла під час бойових дій, правоохоронних і 

екологічних дій в тактичному звіні. 

На думку експертів, застосування безпілотників значно підвищить ефективність 

проведення бойових дій в тактичному звіні [1, 2]. 

Важливішими аспектами розвитку БПЛА становлять: 

розвиток та удосконалення систем відеозображення обстановки навкруги БПЛА; 

розробка бортових систем обробки та передачі відеоінформації; 

розробка наземної системи обробки відеоінформації для інформування оператора у 

реальному масштабі часу; 

наявність достатнього інформаційного забезпечення для прийняття рішень; 

збільшення розвідзахищеності каналів звязку та керування БПЛА; 

розробка та впровадження нових концепцій, реалізація яких за критерієм 

„ефективність-вартість-часˮ є більш доцільною. 

Україна не стоїть у стороні від загального мирового процеса створення та виробництва 

БПЛА. Так як, Збройні сили України та підрозділи інших силових структур потребують 

оснащення безпілотниками. 

Можливими варіантами вирішення цієї проблеми можуть бути: придбання ліцензії на 

БПЛА, або своя розробка та виробництво безпілотників українськими підприємтвами; 

розробка та виробництво БПЛА разом з іноземними компаніями; придбання безпілотників у 

закордонних підприємств. 

Такий підхід є комплексним і потребує проведення наукових досліджень за такими 

напрямками [3]: 

розробка технічних засобів підвищення завадостійкості та розвідзахищеності канала 

„борт-земляˮ; 

розробка програмного забезпечення щодо обробки зображення та передачі його з 

безпілотника; 

розробка програмного забезпечення та апаратури для обробки корекції зображення. 
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Найбільш важиливим на наш погляд, є процес розробки методів поновлення 

зображення на дисплеї оператора наземної частини комплекса. Це пов’язано з тим, що 

необхідно обробляти швидко поступаючу інформацію у реальному часі та видавати  на 

дисплей чітке та яскраве зображення, яке дозволить точно визначати місцезнаходження 

об’єкта та то що він собою являє. 

Слід теж врахувати, що поступаюча інформація має також накладені на неї шуми та 

завади, що дають розмите та нечітке зображення. Тому методи локалізації контурів об’єктів 

становляться все більш необхідними при застосуванні БПЛА. Ефективність методів, що 

досягають необхідної точності, може розглядатися в двох аспектах: як засіб одержання вищої 

точності, або як засіб, що отримує таку ж точність за менше кроків обчислення. 

Аналіз останніх публікаційта напрямки рішення завдань. На сьогодні відомо ряд 

методів локалізації контуру об’єкта, серед яких чітке місце займає градієнтний метод і його 

модифікації. Цьому питанню приділена значна увага таких дослідників, як:   Алексєєв С.В., 

Василин Н.Я., Хорошко В.О., Гонсалес Р., Ковалевський В.Н., Фукунача К., Малярчук М.В., 

Завалишин Н.В. та інші. Однак основним його недоліком є висока чутливість до шумів і 

завад [1 – 4]. 

Подальший розвиток методів локалізації краю об’єкта привів до використання 

інтерполяції в межах підйому-спаду градієнта. Цей метод менш чутливий до шуму в 

порівнянні з іншими операторами градієнта, проте точність обмежана. Більш складна 

поліномінальна чи b-сплайн інтерполяція дає змогу отримати вищу точність. 

На жаль всі ці методи використовують багато часу обчислення процесів та не завжди є 

ефективними, оскільки працють тільки в малому околі, де відбувається перетин яскравості 

нульового рівня, а також досить чутливі до адаптивного шуму [5 – 9]. 

 Таким чином, залишається актуальним розробка нових методів локалізації краю 

зображення об’єкта та корекція зображення, яке надходить з БПЛА. 

Метою статті є: розробка на основі методу корекції зображення, отримуємого з 

БПЛА, при наявності шумів і завад методу локалізації краю об’єкта спостереження на основі 

гауссової низькочастотної фільтрації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розподілення сигналу у випадку 

безпереврного прийому наземним пунктом визначається виразом [7, 8]: 

 

𝐻∗(𝑥, 𝑦) = 𝑘 · 𝐻(𝑥, 𝑦) ∗∗ 𝑂(𝑥, 𝑦) ∗∗ 𝑃(𝑥, 𝑦),                                        (1) 

 

де O(x,y), P(x,y) – апертурні функції оптичної системи та елемента системи БПЛА – оператор, 

відповідно; 

H(x,y) – розподілення яскравості об’єкта спостереження; 

k – коефіцієнт перетворення світлоенергетичних величин в електричні. 

Враховуючи той факт, що перетворення Фур’є згортки декількох функцій дорівнює 

добутку перетворенню Фур’є функцій, що піддаються звортці, то можна записати: 

 

�̃�(𝑥, 𝑦) = �̃�(𝑥, 𝑦)�̃�(𝑥, 𝑦).                                                                       (2) 

Центральна гранична теорема стверджує, що закон розповсюдження суми випадкових 

величин необмежено наближається до нормального закону та має аналог в теорії лінійної 

фільтрації: добуток декількох просторово-часових характеристик окремих ланок оптичної 

системи наближається до гауссової форми, коли їх кількість стає великою. Ця обставина 

надає особливе значення гауссоїді, яка дає змогу досить точно описати просторово-частотні 

властивості реальних оптико-електронних систем. 

Математичний запис нормованої гауссоїди обертання має вигляд: 

 

𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑥2

2𝜎2) · 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑦2

2𝜎2),                                                    (3) 
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де σ – середньоквадратичний розподіл перепаду інтенсивності відбитого світового луча по 

межі (постійна закону Гаусса); 

x₀ – координати мережі. 

Якщо σ>0, то різко контрастне розподілення яскравості H*(x,y) перетворюється в 

розмите зображення на дисплеї оператора. Ступінь розмитості тем більша, чим більша 

величина σ. 
Нехай об’єкт H(x,y) має двомірне розподілення яскравості різного краю: 

 

 

 

 

 
 

 

Функція розподілення сигналу різного краю на дисплеї оператора осі х за рахунок 

функцій G(x,y) однозначно повязана з нею і визначається її виглядом рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Вигляд примежевої до та після проходження через лінійну оптичну систему з функцією 

розсіювання 𝐺(x) 

 
Визначимо розподілення H*(x) по осі x та H*(y) по осі y. Функції H*(x) і H*(y) 

називаються функціями примежових кривих з відповідними напрямками. 

Похід виразу (1) по осі x з урахуванням (3), тобто в напрямку перпендикулярному межі 

краю, визначається: 

 

(
𝜕𝐻∗(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥 
) =

𝜕

𝜕𝑥 
{  








𝐻(𝑥, 𝑦)𝑒𝑥𝑝 · [−
(𝑥−𝑥₁)2

2𝜎2 𝑒𝑥𝑝
(𝑦−𝑦₁)2

2𝜎2 ] · 𝑑𝑥₁𝑑𝑦₁]}.                 (5) 

Дана функція не залежить від y. Отже інтегрування відбувається за змінними x1, y1 і 

результат записується: 

 

x 

x 

x 

H(x) 

𝐺(x) 

H* (x) 

x₀ 

 

                   0 приx<x0, 

                   1приx>x0, 

H(x,𝑦) =      ½ при x0 = 0,  

                   для будь-яких 𝑦. 

(4) 
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𝜕𝐻∗(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥 
= √2𝜋𝜎𝑒𝑥𝑝 [−

𝑥2

2𝜎2
].                                                                   (6) 

Таким чином, похідна примежової кривої краю за напрямком x визначається (6), а саме 

функція примежової кривої відповідно: 

𝐻∗(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎 


x

𝑒𝑥𝑝 [−
𝑡2

2𝜎2] 𝑑𝑡 = 𝑒𝑟𝑓(
𝑥

√2𝜎
),                                      (7) 

оскільки оптична передавальна функція і функція розсіювання лінійної оптичної 

системи БПЛА пов’язані між собою прямим і зворотнім перетворенням Фур’є [5]. 

Таким чином, маючи в полі дисплея оператора край об’єкта, можна визначити функцію 

розподілення цього сигналу в напрямку, перпендикулярному межі краю та визначити 

параметр гауссоїди обертання. 

З іншого боку, для приглушення шуму на зображенні використовують фільтри на основі 

гауссової функції. Гауссіан не є єдииим ядром розмивання, але окрім приглушення шуму, має 

ряд інших важливих особливостей. 

По-перше, ядро гауссіана є відокремлювальним, тобто згортка з ядром фільтра 

еквівалентна з двома одновимірними ядрами – за напрямком x  та за напрямком y [9]: 

 

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) =
1

2𝜋𝜎2 𝑒𝑥𝑝 · (−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2 ) = [
1

√2𝜋𝜎
exp (−

𝑥2

2𝜎2)] · [
1

√2𝜋𝜎
exp (−

𝑦2

2𝜎2)],            (8) 

де σ- параметр ступеня згладжування. 

Отже, гауссіан можна факторизувати, отримавши добуток двох одновимірних 

гауссіанів. 

По-друге, виконуючи згортку гауссіана з гауссіаном, можна отримати ще один гауссіан: 

𝐺σ1 +𝐺σ2 =𝐺√σ21+ σ22.                                                          (9) 

 

Тобто, можна отримати друге згладжене зображення, повторно згладивши згладжене 

зображення. 

По-третє, в результаті згладжування примежові криві вхідного та відфільтрованого 

зображення мають єдину спільну точку в області найбільшого градієнта, яка є крайовою та 

згідно з формулою (4) її координата знаходиться на рівні 0,5 сигналу яскравості. 

Обгрунтуємо дане твердження. При повторному згладжуванні зображення гауссіаном, 

що має те саме ядро, параметр ступеня згладжування його на підставі формули (9) становить 

σ₁=σ₀√2і якщо згладження повторюється, тоді в загальному випадку визначається: 

𝜎𝑛 = 2

𝑛

2

𝜎₀ ,                                                                 (10) 

 

де n–порядковий номер згортки. 

В результаті використання центральної граничної теореми прирівняємо дві послідовно 

виконані згортки гауссіана з гауссіаном: 

 

𝐺σ=𝐺σ√2,                                                                  (11) 

 

та визначимо координати спільних точок гауссіанів в загальному випадку: 

 

𝑥 =  ±2
𝑛+2

2 σ√ln√2.                                                          (12) 

 

Спільні точки перетинів нульового та першого гауссіанів в результаті підстановки (12) у 

(3) знаходяться на рівні 0,5 максимуму нульового гауссіана, а для наступних гауссіанів 

значення спільних точок зберігається на рівні 0,5 від максимуму попереднього гауссіана 

(рис.2). 
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Рис. 2 Гауссові функції з кратним значенням σ 

 

Спільні точки перетенів примежових кривих, отриманих в результаті повторного 

згладжування зображення при 𝐻∗
σ = 𝐻∗

σ√2 також знаходяться на рівні 0,5 нормованої 

примежової кривої та мають максимальну величину градієнта. На рис. 3 наведені нормовані 

криві для декількох значень σ згідно з виразом (7). З графіка видно, що точка перетину даних 

кривих знаходиться на рівні 0,5 для будь-яких значень параметра згладжування σ. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Визначення точки перетину нормованих межових кривих 
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Таким чином, попередні дослідження підтверджують можливість використання для 

локалізації перепаду яскравості, тобто краю об’єкта на зображенні, спільних точок 

примежових кривих отриманих в результаті повторного згладжування зображення з одним і 

тим же низькочастотним гауссовим ядром, оскільки задовільняють умову (5). 

Максимальне заначення градієнта нормальної примежевої кривої визначається як [9]: 

(
𝑑𝐼

𝑑𝑥 
 )max= 

1

𝜎√2𝜋
 ,                                                   (13) 

 

а для реальної межевої кривої відповідно на дисплеї оператора (при мінімальному значенні 

dx=1) вираз значення градієнта буде мати вигляд: 

 
∆𝐼

∆𝑥 
 ·  

1

)( minmax II 
= 

1

𝜎√2𝜋
 ,                                             (14) 

де Imax – максимальне значення яскравості примежової кривої; 

Imin – мінімальне значення яскравості примежової кривої; 

ΔI– максимальна зміна яскравості на примежовій кривій між двома сусідніми пікселями 

дисплея оператора, що має максимальне значення градієнта. При цьому відстань між 

пікселями є величина постійна й Δx=1. 

Тоді нормована функція розсіювання по осі х згідно з виразом (3) та з урахуванням (4) 

для такої примежової кривої буде мати вигляд: 

 

𝐺(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 (−
𝜋𝑥2∆𝐼2

)( minmax II  ²
).                                                      (15) 

 

Вираз (15) дозволяє розрахувати, відповідно, й функцію розсіювання для будь-якої 

примежової кривої, а саме межова крива згідно з виразом (7) визначається: 

 

𝐻∗(𝑥) =
∆𝐼

)( minmax II  


x

𝑒𝑥𝑝 · (−
𝜋𝑡2∆𝐼2

)( minmax II 
) 𝑑𝑡 =· 𝑒𝑟𝑓 (−

𝑥∆𝐼√𝜋

)( minmax II 
).           (16) 

 

Таким чином, для визначення крайової точки об’єкта, використовуючи, розподілення 

інтенсивності примежової кривої необхідно визначити параметри гауссоїди, отримати 

функцію розсіювання, на основі точки перетину примежових кривих даних зображень. При 

цьому для усунення впливу сусідніх пікселів в околі маски фільтра останній повинен бути 

однонаправлений з урахуванням орієнтацій контуру. Для визначення орієнтації контуру, як 

правило, використовують напрям вектора градієнта, тобто кут α (x,y) між напрямом вектора 

∇ƒв точці  (x,y) і віссю x: 

 

𝛼(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝐺𝑦

𝐺𝑥
),                                                       (17) 

а модуль градієнта зображення ƒ(x,y) в точці (x,y) визначається: 

 

𝛻ƒ = √𝐺𝑥² + 𝐺𝑦² = √(
𝜕𝑓

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑓

𝜕𝑦
)

2

.                                               (18) 

 

На підставі вище наведених теоретичних викладок можна зробити висновок про 

можливість знаходження краю об’єкта на зображенні, отриманого за допомогою матричного 

фотоприймального пристрою та запропонувати алгоритм локалізації краю зображення, який 

включає такі кроки [4, 9]. 
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Крок 1. Визначення точек максимального градієнта, що відповідають перепадам 

якравості, а отже краю зображення. 

Крок 2. Визначення орієнтації градієнта. 

Крок 3. Знаходження параметрів гауссоїди за розподіленням сигналу примежової кривої 

на зображенні в точках максимального градієнту. 

Крок 4. Формування однонаправленого гауссового фільтра з певними параметрами 

відповідної орієнтації в залежності від напрямку вектора градієнта. 

Крок 5. Знаходження спільних точок на примежовій кривій вхідного зображення та 

розмитого. 

Знаходження параметрів гауссоїди за розподіленням сигналу в області різкого краю у 

випадку наявності шумів пов’язано зі значною неоднорідністю, оскільки значення 

максимуму та мінімуму перепаду яскравості, а також величину градієнта визначити точно, в 

багатьох випадках, практично неможливо. Для усунення цієї неоднорідності необхідно 

виконати фільтрацію зображення тим же гауссовим фільтром, але з параметрами, що 

дозволять приглушити шум на зображенні. 

Шум на зображенні звичайно має гауссову щільність імовірності з дисперсією, що 

залежить від рівня сигналу. Тому для знаходження параметрів шуму необхідно оцінити 

дисперсію. Для цього а зображенні, як правило, використовують квадратне вікно в області 

зображення та послідовним скануванням знаходять таку ділянку, що має найменшу 

дисперсію сигналу: 

 

σш=










11 WSj

jy

WSi

ix

[𝑀𝑥−𝑔(𝑥,𝑦)]²

𝑊𝑆²
  ,                                               (19) 

 

де 𝑔(x,y) – яскравість піксела зображення; 

Mx – математичне очікування (середнєзначення) сигналу у вікні; 

i,j – координати верхнього лівого кутка досліджувального вікна; 

WS – розмір сторони вікна. 

Дисперсія сигналу в знайденому вікні приблизно приймається за дисперсію шуму на 

зображенні. 

У реальних зображеннях виникають ситуації, коли ділянка зображення має максимальні 

або мінімальні значення яскравості. Тоді дисперсія сигналу дорівнює нулю  при обробці 

зображення необхідно уникнути оцінки шуму на таких ділянках. Для цього, при яскравості 

піксела, щовідповідає мінімальній або максимальній яскравості, виразу в дужках формули 

(19) присвоюється максимальне значення перепаду яскравості. 

При визначенні дисперсії шуму необхідно враховувати й те, що реальне значення 

дисперсії можна знайти, тільки якщо розмір вікна збігається з розміром зображення, а 

зображення майже однорідне. При малому ж розмірі вікна, знайдена величина дисперсії 

може виявитися дуже заниженою. Тому розмір вікна повинен вибиратися виходячи з вигляду 

оброблюванних зображень, величина дисперсії вибирається 2σш, а сам алгоритм стає 

двопрохідним. 

Таким чином, метод визначення краю зображення при наявності шумів включає такі 

кроки: 

Крок 1. Визначення параметрів шуму на зображенні. 

Крок 2.Виконання низькочастотної фільтрації за допомогою гауссового фільтра з 

певними параметрами. 

Крок 3. Визначення точок максимальних значень градієнта, що відповідають перепадам 

яскравості краю зображення. 

Крок 4. Визначення орієнтації градієнта. 
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Крок 5. Знаходження параметрів гауссоїди за розподіленням сигналу примежової кривої 

на зображенні в точках максимального градієнта. 

Крок 6. Формуваня однонаправленного гауссового фільтра з певними параметрами 

відповідної орієнтації в залежності від напрямку вектора градієнта. 

Крок 7. Знаходження спільних точок на примежовій кривій вхідного зображення та 

розмитого. 

Координати краю синтезованого незашумленого зображення були відомими, а 

координати краю зашумленого зображення визначалися запропонованим методом для 

кожного рядка матриці. При цьому після приглушення шуму в результаті фільтрації всього 

зображення для кожного рядката стовпця матриці, де знаходилась примежова крива 

визначилися параметри гауссоїди, тобто ступень розмиття, розмірність фільтра та його вагові 

коефіцієнти, за якими синтезувалися однонаправлені фільтри горізонтальні та вертикальні в 

залежності від орієнтації краю.  

Проведені в середовищі MATLAB розрахунки показали, що похибка методу складає не 

більше 7% ширини піксела. 

Висновки 

Запропонован метод локалізації краю об’єкта на основі гауссової низькочастотної 

фільтрації. Доведено, що спільна точка примежових кривих зображень отриманих за 

допомогою гауссового фільтра знаходиться на рівні 0,5 максимальної яскравості перепаду. 

Розроблена та досліджена математична модель локалізації краю зображення з використанням 

синтезованого зображення з накладеним шумом. 

Запропонований метод дозволяє підвищити чіткість та яскравість зображення на 

дисплеї оператора, яке надходить з БПЛА.  

Причому, метод дозволяє знизити до внутрішніх шумів комплексу вплив шумів і завад, 

які накладаються на передану інформацію. Цей метод корекції зображення, на наш погляд, 

може знайти широке застосування при використанні комплексів БПЛА в умовах активної 

радіоелектронної протидії та радіоелектронному маскуванні об’єктів. 

Напрямок подальшого дослідження – підвищення ефективності застосування 

запропонованого методу. 
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