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РЕФЕРАТ 

Обсяг пояснювальної записки становить 105 сторінок, міститься 157 

ілюстрацій, 30 таблиць. Загалом було опрацьовано 60 джерел. 

Сучасний рівень медичного дослідження черепно-лицевої хірургії дозволяє 

заглянути всередину об'єкта, тим самим діагностувати безліч патологій на різних 

стадіях. До таких видів досліджень відноситься комп'ютерна томографія, за 

допомогою якої можна отримати набори томографічних знімків. На сьогоднішній 

день питання про методи обробки та аналізу медичних зображень є актуальним і 

важливим у зв'язку із застосуванням на різних етапах діагностики сучасної 

обчислювальної техніки.  

Враховуючи особливості медичних знімків, метою магістреської дисертації 

є визначення алгоритму дослідження томографічних знімків для тривимірної 

візуалізації морфологічних характеристик патологій в черепно-лицьової області. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

позбавитись від шуму, виділити найбільш інформативні об'єкти та границі 

зображення, визначити метод виділення патологій. 

Об’єктом дослідження є морфологічні характеристики односторонніх 

патологій черепно-лицевої області. Предметом є набір томографічних знімків. 

Для вирішення поставлених задач використовувались методи лінійної і 

нелінійної фільтрації, операції математичної морфології Серра, дифференційні 

оператори виділення границь, операції зеркального відображення здорової 

сторони. 

Дана магістерська дисертація виконувалася на базі даних, які предоставила 

кафедра хірургічної стоматології та целепно-лицевої хірургії Національного 

медичного університету ім. О.О.Богомольця. 

Результати магістерської дисертації було представлено на різних наукових 

конференціях у вигляді статей, тез та доповідей. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗГЛАДЖУЮЧІ ФІЛЬТРИ, ОПЕРАЦІЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ, ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ОПЕРАТОРИ, 

ДЗЕРКАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗДОРОВОЇ СТОРОНИ 
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ABSTRACT 

Volume explanatory note is 105 pages, contains 157 illustrations, 30 tables. A 

total processed 60 sources. 

The current level of Medical Research cranio-facial surgery looks inside the 

object, thereby diagnose many pathologies at different stages. These types of studies 

include computed tomography, with which you can get sets of tomographic images. 

Today the question of methods of processing and analysis of medical images is relevant 

and important in the application to the different stages of diagnosis of modern computer 

technology. 

Given the characteristics of medical images, mahistreskoyi aim of the thesis is the 

definition of algorithm research tomographic images for three-dimensional visualization 

of morphological characteristics of lesions in cranio-facial region. To achieve this goal 

it is necessary to solve the following problem: get rid of the noise to identify the most 

informative sites and border image, determine the method of selection of pathologies. 

The object of study is the morphological characteristics of unilateral lesions of 

cranial-facial region. The subject is a set of tomographic images. 

To solve this problem used methods of linear and non-linear filtering, 

mathematical morphology operations Serra, dyfferentsiyni selection boundary 

operators, operations mirror reflection of the healthy side. 

This master thesis is based on the data that predostavyla department of dental and 

maxillo-facial surgery Bogomolets National Medical University. 

Results master thesis were presented at various scientific conferences in the form 

of abstracts and reports. 

KEYWORDS: SMOOTHING FILTER, OPERATION OF MATHEMATICAL 

MORPHOLOGY, DIFFERENTIAL OPERATORS, MIRRORING HEALTHY SIDE 
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ВСТУП 

Сучасний рівень медичного дослідження черепно-лицевої хірургії дозволяє 

заглянути всередину об'єкта, тим самим діагностувати безліч патологій на різних 

стадіях. На сьогоднішній день в медицині одним з найбільш інформативних 

діагностичних методів є комп'ютерна томографія. Вона дозволяє отримати набір 

томографічних зрізів у трьох площинах, за допомогою яких можна побудувати 

тривимірні імітаційні моделі об'єктів для детального дослідження.  

На сьогодні вже доведена ефективність дослідження тривимірної моделі з 

метою використання її у клінічній медицині шляхом швидкого прототипування 

[1]. Існують алгоритми, що дозволяють візуалізувати й аналізувати в трьох 

вимірах форму двох черепів [2]. Однак для одержання коректних результатів 

необхідно мати можливість попередньо обробляти вхідні дані, з налаштуваннями 

відповідно до діагностичної ситуації. Важливість цього етапу роботи 

підтверджується науковою літературою, яка розглядає цифрову обробку 

кольорових і сірошкальних зображень, в тому числі фільтрацію рентгенівських 

зображень [3], знімків ультразвукового та магнітно-резонансного дослідження [4]. 

Відомі і застосовуються досить багато алгоритмів попередньої обробки 

зображень, наприклад, алгоритм позбавлення від білого шуму, що використовує 

комбінацію вейвлет перетворення і медіанної фільтрації [5]. Методи лінійної 

фільтрації показують непогані результати придушення адитивного гаусівського 

шуму [3]. Серед алгоритмів виділення границь, як одного з етапів попередньої 

обробки зображення, задовільний результат показують диференційні оператори 

[8, 9]. Однак, для виявлення патологій проблема попередньої оборобки потребує 

більш ретельної уваги і дослідження можливості застосування цілих 

послідовностей алгоритмів оборобки з найбільш оптимальними параметрами. 

 В результаті виконання комп’ютерної томографії основну інформацію про 

стан досліджуваного об'єкта несе зображення. На сьогоднішній день питання про 

методи обробки та аналізу медичних зображень є актуальним і важливим у зв'язку 

із застосуванням до різних етапів діагностики сучасної обчислювальної техніки.  
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Враховуючи особливості медичних знімків, необхідно розробити комплекс 

методів та алгоритмів, що дозволяють виділити об'єктивну (створюється шляхом 

реєстрації апаратними засобами) інформацію, проаналізувати отриману 

інформацію і надати достатньо точний результат дослідження. 

 Виходячи з вище сказаного за мету магістерської дисертації визначено 

дослідження та розробка оптимальної послідовності алгоритмів попередньої 

обробки томографічних знімків та тривимірна візуалізація морфологічних 

характеристик патологій в черепно-лицевій області. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі: 

 1) оптимізація алгоритмів та параметрів фільтрації зображень для позбавлення 

від технічних шумів; 

2) дослідження послідовностей методів та розробка програмних модулів для 

виділення дрібних за розміром, або великорозмірних неоднорідностей зображень 

відповідно до діагностичних завдань; 

3) розробка моделі, алгоритмів та відповідних модулів для реалізації порівняння 

патологічної частини досліджуваного об’єкта з дзеркально відображеною 

здоровою його частиною, та візуалізації відмінностей на 3-D реконструкції 

об’єкту. 

Об’єктом дослідження є набір знімків комп’ютерної томографії, відповідно 

предмет дослідження  - морфологічні характеристики односторонніх патологій 

черепно-лицевої області. При виконанні роботи використовувались набори 

томографічних знімків, які надала кафедра хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. 

Для вирішення поставлених задач застосовувались методи лінійної і 

нелінійної фільтрації з метою позбавлення зображення від шуму, операції 

математичної морфології Серра для виділення найбільш інформативних ділянок 

знімків, диференційні оператори виділення границь об’єктів зображення, операції 

дзеркального відображення здорової сторони для виявлення патологій черепно-

лицевої області. 
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Наукова новизна полягає в дослідженні та оптимізації параметрів 

послідовності алгоритмів для попередньої обробки зображень комп’ютерної 

томографії в залежності від конкретних завдань діагностики та побудові системи 

тривимірної візуалізації патологій в середовищі LabVIEW. 

Особистий внесок полягає у розробленні, дослідженні та оптимізації 

послідовності найбільш ефективних методів та алгоритмів, що сприяють 

виявленню морфологічних показників патологій в залежності від їх розмірів.  

Практичне значення полягає в удосконаленні діагностики пацієнта завдяки 

візуалізації форми, будови та розташування патології черепно-лицевої області. 
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1 МЕДИЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ 

Комп’ютерна томографія – метод неруйнівного пошарового дослідження 

внутрішньої структури об'єкта, заснований на вимірюванні різниці ослаблення 

рентгенівського випромінювання різними за щільності тканинами [10]. Результат 

досліджень являє собою набір (від півсотні до декількох сотень) півтонових 

зображень (томографічних знімків) розміром 512 × 512 пікселів. 

Растрова графіка - це зображення, складені з пікселів (квадратів, 

розміщених в прямокутній сітці). Піксель – це найменша одиниця цифрового 

зображення [11]. Для 3-D об’єктів аналогом пікселя є так званий воксель. Якість 

растрового зображення безпосередньо залежить від кількості пікселів, з яких воно 

складається – чим більше пікселів тим більше деталей можна відобразити [12]. 

Збільшити якість растрового зображення шляхом збільшення масштабу не вийде 

– число пікселів збільшити неможливо. У растрового зображення є кілька 

характеристик: роздільна здатність – кількість пікселів на одиницю деякої площі, 

розмір – загальна кількість пікселів та кольорова модель – характеристика 

зображення, що описує його на основі кольорових каналів [13]. Відома велика 

кількість кольорових моделей, серед яких RGB (червоний, зелений і синій 

канали), CMYK (блакитний, пурпурний, жовтий і чорний), LAB («світлість», 

червоно-зелений і синьо-жовтий) та Grayscale (відтінки сірого) [14]. Знімки 

томографічних зрізів відносяться до сірошкальних зображень, розподіл 

інтенсивності пікселя відноситься до градації сірого кольору. Тобто піксель може 

бути білий, чорний або ж мати певний відтінок сірого кольору (від 0 до 255). 

Переваги растрової графіки полягають у: 

 можливості відтворення зображень будь-якого рівня складності. Кількість 

деталей, відтворених на зображенні багато в чому залежить від кількості 

пікселів; 

 точній передачі колірних переходів; 

 наявності безлічі програмних засобів для відображення і редагування 

растрової графіки. 
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Недоліки растрової графіки: 

 великий розмір файлу, для кожного пікселя доводиться зберігати 

інформацію про його координати і колір; 

 неможливість масштабування (зокрема, збільшення) зображення без втрати 

якості. 

Набір томографічних знімків надано у моделі Grayscale формату DICOM. 

Стандарт, який використовується для передачі радіологічних зображень та 

іншої медичної інформації між комп’ютерами, який розроблений Міжнародною 

організацією зі стандартів (International Standards Organization, ISO) називається 

DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine, цифрові зображення та 

обмін ними у медицині) [15]. 

Стандарт DICOM описує «паспортні» дані пацієнта, умови проведення 

дослідження, положення пацієнта у момент отримання зображення тощо, для того 

щоб надалі було можливо провести медичну інтерпретацію даного зображення 

[16]. Перша версія даного стандарту була розроблена Американським Коледжем 

Радіології (American College of Radiology) та Національною асоціацією 

виробників електронного устаткування (National Electrical Manufacturers 

Association) у 1985 році [17]. 

Стандарт DICOM версії 3.0 (остаточно випущена в 1993 році) призначений 

для передачі медичних зображень, одержуваних за допомогою різних методів 

променевої та іншої діагностики, в його описі перераховано 29 діагностичних 

методів. Даний стандарт одержав широке поширення в США, Японії, Німеччині 

та інших країнах [18]. 

Стандарт складається з 16 частин: 

1. Вcтуп. Описуються історія розробки стандарту, його призначення та 

структура. 

2. Відповідність стандарту. Вказуються структура сертифіката відповідності 

стандарту і критерії, яким повинен задовольняти виробник діагностичного 

обладнання, щоб мати право оголосити його сумісним зі стандартом 

DICOM. 
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3. Визначення інформаційних об'єктів. Специфікуються використовувані в 

стандарті інформаційні об'єкти. Пропонується інформаційна модель, що 

описує взаємовідносини між нормалізованими об'єктами (пацієнт, пристрій) 

і складовими (дослідження, зображення та ін.) 

4. Специфікації класів операцій. Специфікуються класи дій або операцій, які 

можуть виконуватися над інформаційними об'єктами.  

5. Структура і семантика даних. Описуються типи даних і правила кодування, 

використовувані при передачі даних з однієї системи в іншу. 

6. Словник даних. Наводиться повний список елементів даних, описаних у 

стандарті DICOM. 

7. Обмін повідомленнями. Описується структура команд і протоколу обміну 

повідомленнями в стандарті DICOM. 

8. Забезпечення обміну повідомленнями в мережних середовищах. 

9. Зберігання медіа та формат файлів для обміну медіа. 

10.  Профілі прикладних програм для зберігання медіа. 

11.  Формати носіїв і фізичне середовище зберігання даних. 

12.  Стандартна функція шкали сірого кольору для відображення. 

13.  Профілі управління системою та безпекою. 

14.  Процес визначення структури контенту. 

15.  Пояснювальна інформація. 

16.  Інтернет-доступ до постійних об’єктів DICOM [19]. 

З використанням DICOM'а можна проводити різні медичні дослідження в 

територіально-розподілених діагностичних центрах з можливістю збору та 

обробки інформації в потрібному місці. Електронний обмін дозволяє забезпечити 

дистанційний доступ декількох фахівців до одного і того ж медичного 

зображення для проведення консультацій або консиліумів. Наявність зображення 

в електронній формі дозволяє виконувати досить складну комп'ютерну обробку. В 

цілому електронна передача медичних зображень променевої діагностики здатна 

істотно прискорити процес діагностики захворювань та лікування пацієнтів та 

підвищити обґрунтованість прийнятих медичних рішень. 
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2 СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ NI LabVIEW 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench – 

середовище розробки віртуальних приладів) є середовищем програмування, за 

допомогою якого можна створювати додатки, використовуючи графічне 

представлення всіх елементів алгоритму. Однак LabVIEW являє собою значно 

більше, ніж просто алгоритмічну мову. Це середовище розробки та виконання 

додатків, призначених для дослідників - учених і інженерів, для яких 

програмування є лише частиною роботи [20]. 

LabVIEW має гнучкий і простий для програмування графічний інтерфейс, 

він відмінно підходить для моделювання процесів, презентації ідей, створення 

додатків загального характеру. При цьому сама програма виглядає як набір 

функціональних вузлів, з'єднаних провідниками для передачі даних [21].  

Джерелами даних для програми можуть служити вузли підпрограм 

(підприборів) або термінали елементів управління на лицьовій панелі, а 

приймачами - термінали індикаторів, підприбори виведення даних або їх 

збереження у файлах. Така структура програми дозволяє реалізувати модель 

потоку даних, коли дані «втікають» у програму через перераховані вузли, 

обробляються і «випливають» з неї на вузли індикації, записи у файл. При цьому 

потоки, не пов'язані між собою загальними даними, обробляються параллельно. 

[22] 

У LabVIEW для створення інтерфейсу користувача служить вікно лицьової 

панелі (Front Panel) - рис. 2.1, а програмний код розміщується у вікні блок-

діаграми (Block Diagram) - рис. 2.2. На цих рисунках приведена лицьова панель і 

блок-діаграма ВП Image To Array, який перетворює зображення у двовимірний 

масив, за допомогою оператора. ВП узятий з бібліотеки прикладів NI Example 

Finder, яка налічує кілька тисяч таких прикладів. Доступ до бібліотеки: Help ⇒ 

Find Examples. 
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Рисунок 2.1 – Вид лицьової панелі ВП Image To Array 

 

Рисунок 2.2 – Вид блок-діаграми ВП Image To Array 

Принцип програмування полягає у тому, що функціональні вузли, які 

забезпечують виконання алгоритму обробки інформації, вибираються з палітри 

Functions Palette (Функції) - рис. 2.3, переносятся на блок-діаграмму і з'єднуються 

провідниками (wires), по яких передаються дані. Таким же чином з палітри 

Controls Palette (Елементи управління) - рис. 2.4 - вибираются і встановлюються 

на лицьовій панелі елементи управління і індікатори. При цьому на блок-діаграмі 

з'являються відповідні термінали. Палітра функцій, як видно з рис. 2.3 має 

ієрархічну структуру. Для виведення палітри на екран слід натиснути правою 

кнопкою миші на робочому просторі блок-діаграми. 
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Рисунок 2.3 – Палітра функцій                Рисунок 2.4 – Палітра 

елементів управління 

Всі елементи на палітрі згруповані за розділами:  

 Programming – основні функції, структури циклу, порівняння, оператори 

додавання, віднімання, необхідні для створення більшості додатків; 

 Instrument I / O – функції для роботи з різними пристроями введення-виводу 

(COM-порт та ін.); 

 Mathematics – функції для математичних обчислень (рішення системи 

рівнянь, рішення диференціальних рівнянь та ін.); 

 Signal Processing – функції пов'язані з цифровою обробкою і аналізом 

дискретних сигналів (цифрові фільтри, швидке перетворення Фур'є та ін.); 

 Data Communication – функції, пов’язані з обміном даних; 

 Connectivity – засоби взаємодії; 



 

 

17 

 Express – функції, пов'язані як з обчисленнями, так і з обробкою даних; 

 Select a VI ... – функції створені користувачем [23]. 

Група підпалітр функцій програмування являється найбільш змістовною і грає 

ключову роль при розробці широкого кола ВП. Вона містить наступні підпалітри: 

Structures (Структури), Array (Масив), Cluster & Variant (Кластер і Змінна), 

Numeric (Числові), Boolean (Логічні), String (Строкові), Graphics & Sound (Графіка 

та звук) тощо. Більш детальну інформацію про призначення функцій і ВП, що 

входять до палітри функцій, можна знайти в довіднику [24, 25]. 

Палітра елементів управління (controls) і відображення (indicators) (рис. 2.4) 

доступна тільки з лицьової панелі. Елементами управління можуть бути 

регулятори, кнопки, перемикачі та інші вхідні прилади. Індикаторами можуть 

бути графіки, світлодіоди та інші пристрої відображення. Елементи управління 

імітують вхідні пристрої приладу і подають дані на блок діаграму ВП. Індикатори 

імітують вихідні пристрої приладу і відображають дані, які блок-діаграма отримує 

або генерує. Для виведення палітри на екран слід натиснути правою кнопкою 

миші на робочому просторі лицьової панелі [26]. 

Вікно Context Help відображає основну інформацію про об'єкти LabVIEW. 

Контекстну довідкову інформацію містять такі об'єкти, як ВП, функції, константи, 

структури, палітри, властивості, методи, події та компоненти діалогових вікон. 

Можна також використати Context Help для уточнення того, як підключати 

провідники до ВП і функцій. Вікно контекстної довідки (Context Help) виводиться 

на екран з пункту головного меню (Help – Show Context Help) або введенням 

<CtrI-H> з клавіатури [27].  

Поряд з універсальними засобами розробки комп'ютерних вимірювально-

контрольних систем, National Instruments пропонує також широкий спектр 

спеціалізованих програмних бібліотек і апаратних модулів. Однією із 

спеціалізованих аппаратно-программних технологій National Instruments є 

платформа машинного зору (NI Vision), що складається з технології захоплення 

зображення IMAQ (IMage AcQuision) і програмної технології його обробки та 

аналізу. Перша група цих функцій дозволяє максимально просто і ефективно 
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управляти всіма пристроями IMAQ і забезпечує їх синхронізацію з іншими 

апаратними вузлами системи. Друга, істотно ширша група програмних функцій, 

призначена для обробки та аналізу вже введеного зображення, у тому числі в 

реальному масштабі часу. Вона може працювати із зображеннями в чорно-білому 

(двійковому), градієнтному (відтінки сірого) і кольорових форматах [28]. 

Функції обробки зображень забезпечують різні геометричні перетворення, 

фільтрацію, зважування, корекцію, калібрування. Функції аналізу ще більш 

різноманітні і включають в себе пошук і виділення країв об'єктів, визначення 

геометричних параметрів (розміри, кути нахилу, перерізи, площі) об'єктів, різні 

методи статистичного і морфологічного аналізу зображень, пошук і розпізнавання 

об'єктів по маскам, а також класифікацію об'єктів [29]. Слід зазначити, що в 

кожній новій версії бібліотеки IMAQ Vision з'являються нові, розширені функції 

аналізу зображень і машинного зору. 
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3 ФІЛЬТРАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

Зображення, сформовані різними інформаційними системами 

спотворюються впливом перешкод різного характеру. При вирішенні деяких 

завдань обробки зображень в ролі перешкод можуть виступати компоненти 

самого зображення. Наприклад, при аналізі об'єктів на складному фоні, фон теж 

являє собою перешкоду. Перешкоди ускладнюють візуальний аналіз зображення і 

його автоматичну обробку. Ослаблення дії перешкод досягається фільтрацією 

[30]. 

У широкому сенсі задача фільтрації полягає у застосуванні будь-яких 

процедур обробки зображення, при яких на вхід процедури подається (одне) 

растрове зображення, і на виході також формується растрове зображення. 

Найчастіше під “фільтрацією” розуміють позбавлення зображення від шуму. 

Передбачається, що існувало “ідеальне” (незашумлене) зображення, з якого, при 

використанні певного виду спотворення, отримали реальне зображення, яке ми 

спостерігаємо. Завдання фільтрації отримати зображення, найбільш близьке до 

незашумленого, використовуючи при цьому деякі методи обробки реального 

зображення [31]. 

При здійсненні фільтрації характеристики яскравості кожної точки  

зображення, замінюються іншим значенням яскравості, яке визнається в 

найменшій мірі спотвореним перешкодою.  

Виділяють частотну і просторову фільтрацію. Частотна фільтрація 

заснована на Фур’є перетвореннях, при яких вихідна функція дорівнює сумі 

тригонометичних функцій різних частот, помножених на задані коефіцієнти (у 

випадку періодичної функції). Неперіодична функція може бути виражена у 

вигляді інтеграла від тригонометричних функцій, помножених на деяку вагову 

функцію. Важливо зазначити, що функцію, представлену Фур'є-перетворенням, 

після здійснення над нею перетворень можна назад повернути до вхідного виду. 

Таким чином, даний підхід дозволяє обробляти функцію в частотній області, 

після чого без втрати інформації повернутися до вхідного виду. [32]. Просторова 
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фільтрація полягяє у застосуванні спеціальних операторів до кожної точки 

вхідного зображення [33].  

3.1 Апертура фільтра в просторовій фільтрації 

Виходячи з поставленої задачі отримання значень яскравостей 

незашумленого зображення і враховуючи, що шумова компонента кожного 

пікселя є заздалегідь невідомою випадковою величиною, на значення яскравості 

кожного пікселя впливають значення його сусідніх пікселів.  

Сусідні пікселі визначаються геометрично. Область, яка визначається 

центральним пікселем та його сусідами називається апертурою, маскою, ядром 

або вікном. Традиційно використовують прямокутні або квадратні апертури 

фільтрації, але можливі більш складні – круглі, трикутні або будь-які інші 

довільної форми [34]. 

Процедура фільтрації припускає, що вікно фільтрації рухається поступово 

по вхідному зображенню, при цьому в кожному положенні вікна відбувається 

аналіз усіх пікселей, що входять до цього вікна, і на основі такого аналізу 

розраховується певним чином і присвоюється значення яскравості центральному 

пікселю. Сформоване таким чином зображення називається результатом 

фильтрації. 

Виходячи з вище сказаного, процедура фільтрації залежить від: 

 розміру та форми вікна (апертури); 

 даних, що збираються в апертурі; 

 способу прийняття рішень на основі зібраних даних. 

Виходячи з вище сказаного, для оцінювання значення центрального пікселя 

використовуються значення інших пікселів апертури. Спираючись на 

припущення про те, що на незашумленому зображенні сусідні пікселі мали 

приблизно однакові значення яскравостей, відмінності, які спостерігаються на 

зашумленому зображенні є результатом присутності шумової компоненти, яку 

необхідно виключити. Але на границях деяких областей зображення іноді 

спостерігаються перепади яскравостей – різниця значень становить до сотень 

градацій інтенсивності між сусідніми пікселями. В таком випадку віконні фільтри 
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ефективно працювати не будуть, це призведе до спотворення форми контурів. 

Окрім цього, якщо на зображенні присутні об’єкти значно меншого розміру ніж 

апертура, фільтр може не помітити ці об’єкти і викреслити їх в якості шуму. Це 

призведе до зникнення малорозмірних об’єктів на вихідному зображенні. 

Використовувати для таких випадків апертури з невеликими розмірами доцільно, 

але чим сильніший шум на зображенні, тим більшу кількість пікселів треба 

обробити, щоб домогтися кращого результату. Тобто, апертури більшого розміру 

краще пригнічують шумову компоненту [31]. 

Таким чином, будуючи апертури фільтрації, необхідно оцінювати 

параметри: 

 здатність фільтра пригнічувати шумову компоненту; 

 здатність фільтра зберігати малорозмірні об’єкти та границі контурів.  

Ідеальним був би фільтр, який максимально пригнічував шумову 

компоненту та не спотворював границі контурів, але ці умови суперечливі. Тому 

вибір фільтра визначається тим, яка вимога є більш пріоритетною в конкретній 

задачі. 

3.2 Нелінійна рангова фільтрація зображення 

Нелінійна рангова фільтрація є безпосереднім узагальненням бінарної 

рангової фільтрації і спирається на поняття порядкової статистики. Навколо 

кожного елемента зображення обирається апертура. Елементи, що входять до неї 

упорядковуються за зростанням яскравості. Ранговий фільтр порядка r (1 < r < N, 

де N – число відліків в околі) вибирає з отриманого ряду елемент з номером r  і 

присвоює значення його яскравості центральному пікселю. Якщо N – непарне та 

r= (N+1)/2, то такий фільтр називається медіанним [34].  

За допомогою функції IMAQ NthOrder (рисунок 3.2.1) у NI Labview була 

реалізована нелінійна рангова фільтрація. 
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Рисунок 3.2.1 – Функція IMAQ NthOrder 

В якості вхідних параметрів виступають:  

 вхідне зображення Image Src; 

 область інтересу Image Mask; 

 шаблон вихідного зображення Image Dst; 

 Size & Order - розмір вікна фільтрації і порядковий номер елемента 

маски відповідно; 

 повідомлення про помилки error in (no error). 

На вихід IMAQ NthOrder видає зображення Image Dst Out, яке записується в 

Image Dst, якщо Image Dst подано на вхід. В іншому випадку результат Image Dst 

Out записується в Image Src [35]. 

На рисунку 3.2.2 показаний приклад застосування до зображення функції 

IMAQ NthOrder з параметрами Size = 5 × 5, Order = 8 (ранг 8/25). У даному 

прикладі ранг нижче медіани (13/25), що призводить до придушення на 

зображенні локальних світлих областей невеликого розміру. 

 

Рисунок 3.2.2 – Результат рангової фільтрації 
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На рисунку 3.2.3 показана блок-діаграма LabVIEW відповідного приладу. 

Всередині структури подій реалізовані завантаження вхідного зображення (IMAQ 

ReadFile), вирізка фрагмента (IMAQ ROIToMask), а також установка властивостей 

(вузол властивостей) для координат маски (Mask) і порядкового номера елемента 

(замовлення), що передаються на вхід IMAQ NthOrder. 

 

Рисунок 3.2.3 – Блок діаграма рангової фільтрації 

Результати рангової фільтрації порядка r =2, 3, 5, 7, 9 при розмірі апертури 

3×3 представлені на рисунках 3.2.4-3.2.9 та порядка r = 5, 10, 13, 15, 20 при 

розмірі апертури 5×5 на рисунках 3.2.10-3.2.14. На рисунку 3.2.15 результат 

медіанної фільтрації з розміром апертури 7×7. 

При аналізі отриманих даних чітко спостерігається зникнення 

малорозмірних об'єктів при значенні рангу менше середнього. Також змінюються 

різкі перепади значень яскравості на зображеннях при значенні рангу менше та 

вище середнього. Границі контурів при значенні рангу вище середнього 

спотворюються. В результаті застосування медіанної фільтрації вище зазначені 

показники дають задовільний результат. Але медіанна фільтрація має свої 

недоліки. Зокрема, при збільшенні розміру маски відбувається розмиття контурів 

зображення і, як наслідок, зниження чіткості зображення. 
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Рисунок. 3.2.4 – Вхідне зображення          Рисунок. 3.2.5 – Фільтрація 3×3, r=2  

                

 Рисунок. 3.2.6 – Фільтрація 3×3, r=3        Рисунок. 3.2.7 – Фільтрація3×3, r=5 

                

Рисунок. 3.2.8 – Фільтрація 3×3, r=7         Рисунок. 3.2.9 – Фільтрація 3×3, r=9    
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Рисунок. 3.2.10 – Фільтрація 5×5, r=5        Рисунок. 3.2.11 – Фільтрація 5×5, r=10 

                

Рисунок. 3.2.12 – Фільтрація 5×5, r=13      Рисунок. 3.2.13 – Фільтрація 5×5, r=15 

                

Рисунок. 3.2.14 – Фільтрація 5×5, r=20      Рисунок. 3.2.15 – Фільтрація 7×7, r=25 
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3.3 Лінійна фільтрація зображення 

Методи лінійної фільтрації призначені для поліпшення якості зашумлених 

зображень із збереженням перепадів яскравості. Фільтрація зображень полягає в 

обчисленні лінійної комбінації значень яскравості пікселів у вікні фільтрації з 

коефіцієнтами вагової матриці фільтра, яка називається також маскою.  

Розглянемо обчислення такої лінійної комбінації на прикладі вікна 

фільтрації розміром 3 × 3. При цьому маска фільтра представляється матрицею 

виду: 

Mask[–1,–1]    Mask[–1,0]    Mask[–1,1] 

Mask[0,–1]      Mask[0,0]      Mask[0,1] 

Mask[1,–1]      Mask[1,0]      Mask[1,1], 

а відповідний фрагмент зображення з центральним пикселем Im (х, у), до якого на 

поточному кроці застосовується даний фільтр, має вигляд: 

Im[x–1,y–1]     Im[x–1,y]       Im[x–1,y+1] 

Im[x,y–1]         Im[x,y]           Im[x,y+1] 

Im[x+1,y–1]     Im[x+1,y]       Im[x+1,y+1]. 

Результат лінійної фільтрації для даного вікна (для даного центрального пікселя) 

описується наступною простою формулою: 

Im’[x,y] = Σi Σ(Im[x+i,y+j]×Mask[x+i,y+j]), i = –hWinX...hWinX, j = –

hWinY...hWinY, де hWinX = [WinX / 2], hWinY = [WinY / 2] - напівширина і 

напіввисота вікна фільтрації відповідно [31]. 

За допомогою функції IMAQ Convolute (рисунок 3.3.1) у NI Labview була 

реалізована лінійна фільтрація зображення. 

 

Рисунок 3.3.1 – Функція IMAQ Convolute 
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В якості вхідних параметрів IMAQ Convolute приймає: 

 вихідне зображення Image Src; 

 область інтересу Image Mask, яку можна вирізати за допомогою IMAQ 

ROIToMask; 

 шаблон вихідного зображення Image Dst; 

 маску лінійного фільтра Kernel, з якої розраховується згортка зображення; 

 Divider (kernel sum) - суму всіх значень комірок маски Kernel (для 

нормування вихідного значення фільтра); 

 повідомлення про помилки error in (no error) [35]. 

На рисунку 3.3.2 показаний приклад застосування до зображення функції 

IMAQ Convolute з параметрами Kernel Size = 3, Divider = 3 та маскою (Manual 

Kernel) : 

0 1 0 

0 0 0 

0 0 0 

 

 

Рисунок 3.3.2 – Результат лінійної фільтрації 
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На рисунку 3.3.3 показана блок-діаграма LabVIEW відповідного приладу. 

Всередині знаходяться ВП завантаження зображення (IMAQ ReadFile), вирізки 

фрагмента (IMAQ ROIToMask), згортки з маскою (IMAQ Convolute), а також 

відображення вхідного і обробленого зображень (Source Image і Destination Image, 

відповідно). У даному прикладі маска Manual kernel створена «вручну», тобото 

користувач самостійно зоповює її. 

 

Рисунок 3.3.3 – Блок діаграма лінійної фільтрації 

3.3.1 Рухоме середнє у вікні 

Найпростішим видом лінійної фільтрації є рухоме середнє у вікні. 

Результатом такої фільтрації є значення математичного очікування, обчислене по 

всіх пикселях вікна. Математично це еквівалентно згортці з маскою, всі елементи 

якої рівні 1 / n, де n - число елементів маски [36].  

На рисунках 3.3.1.1-3.3.1.4 наводяться приклади фільтрації  рухомого 

середнього з різними розмірами апертури. Як видно зі збільшенням розміру вікна 

росте здатність фільтра пригнічувати шумову компоненту. Однак при цьому 
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зростає і ефект «розфокусування» зображення за рахунок розмиття країв 

видимих об'єктів. 

                

Рисунок 3.3.1.1 – Вхідне зображення        Рисунок 3.3.1.2 – Фільтрація 3×3 

                

Рисунок 3.3.1.3 – Фільтрація 5×5               Рисунок 3.3.1.4 – Фільтрація 7×7 

3.3.2 Гаусівська фільтрація 

Пригнічення шуму за допомогою фільтра усереднення має істотний недолік: 

всі пікселі в масці фільтра на будь-якій відстані від оброблюваної точки 

впливають на результат однаково. Більш ефективне шумопригнічення можна 

здійснити, якщо вплив пікселів на результат буде зменшуватися зі збільшенням 

відстані. Так влаштована гаусівська фільтрація. Вплив пікселів один на одного 

при фільтрації гаусом обернено пропорційно квадрату відстані між ними [37]. 
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За допомогою функції IMAQ Convolute (рисунок 3.3.1) у NI Labview була 

реалізована лінійна фільтрація зображення. На рисунку 3.3.2.1 приводиться 

приклад реалізації фільтра Гауса. 

 

Рисунок 3.3.2.1 – Результат гаусівської фільтрації 

За допомогою функції IMAQ GetKernel (рисунок 3.3.2.2) маска створюється 

автоматично. 

 

Рисунок 3.3.2.2 – Функція IMAQ GetKernel 

В якості вхідних параметрів виступають: 

 сімейство фільтрів Kernel Family (приймає значення: 1 – градієнтний 

фільтр, 2 – фільтр Лапласа, 3 – згладжувальний фільтр, 4 – фільтр Гауса); 

 розмір маски Kernel Size; 

 номер маски, яку застосовують Kernel Number; 
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 код, яким можна описати конкретну фільтрацію Kernel Code. Наприклад, 

при застосуванні фільтрації Гауса, перша цифра буде 4, розмір маски 3×3, 

тому друга цифра буде 3, маску з номером 3, третє число 03 [35]. 

Вигляд маски Гауса розміром 3×3:              

                              № 00     №01      №02      №03        №04      №05 

0 1 0 

1 2 1 

0 1 0 

0 1 0 

1 4 1 

0 1 0 

1 1 1 

1 2 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 4 1 

1 1 1 

1 2 1 

2 4 2  

1 2 1 

1  4  1 

4 16 4 

1  4  1 

Вигляд маски Гауса розміром 5×5:              

1 2  4  2 1 

2 4  8  4 2 

4 8 16 8 4 

2 4  8  4 2 

1 2  4  2 1 

Вигляд маски Гауса розміром 7×7:              

1 1 2  2  2 1 1  

1 2 2  4  2 2 1 

2 2 4  8  4 2 2 

2 4 8 16 8 4 2 

2 2 4  8  4 2 2 

1 2 2  4  2 2 1 

1 1 2  2  2 1 1 

На рисунку 3.3.2.3 показана блок-діаграма LabVIEW гаусівської фільтрації. 

Всередині знаходяться ВП завантаження зображення (IMAQ ReadFile), вирізки 

фрагмента (IMAQ ROIToMask), процес побудови масок фільтра (IMAQ 

GetKernel), згортки з маскою (IMAQ Convolute), а також відображення вхідного і 

обробленого зображень (Source Image і Destination Image, відповідно). 
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Рисунок 3.3.2.3 - Блок діаграма фільтрації Гауса 

На рисунках 3.3.2.4 -3.3.2.12 наводяться приклади фільтрації Гауса з 

різними масками, розмірами апертури та вхідне зображення. 

                

Рисунок 3.3.2.4 – Вхідне зображення       Рисунок 3.3.2.5 - Фільтрація 3×3, №00 
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Рисунок 3.3.2.6 - Фільтрація 3×3, №01     Рисунок 3.3.2.7 - Фільтрація 3×3, №02 

                

Рисунок 3.3.2.8 - Фільтрація 3×3, №03     Рисунок 3.3.2.9 - Фільтрація 3×3, №04 

                

Рисунок 3.3.2.10 - Фільтрація 3×3, №05     Рисунок 3.3.2.11 - Фільтрація 5×5, №00 
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Рисунок 3.3.2.12 - Фільтрація 7×7, №00 

Якщо надати більш близьким точкам околиці суттєвіший вплив на 

остаточний результат, ніж далеким, то стійкість результатів фільтрації на краях 

областей підвищується. Це перевага гаусівської фільтрації. Також треба розуміти, 

що при збільшені розміру маски збільшується розмиття зображення. 

3.3.3 Фільтрація за допомогою згладжуючого ядра 

Як згадувалось функція IMAQ GetKernel (рисунок 3.3.2.2) створює маски 

автоматично. Сімейство фільтрів Kernel Family надає згладжувальний фільтр.  

Вигляд згладжуючого ядра розміром 3×3:  

     №00             №01            №02             №03             №04             №05             №06 

0 1 0 

1 0 1 

0 1 0 

0 1 0 

1 1 1 

0 1 0 

0 2 0 

2 1 2 

0 2 0 

0 4 0 

4 1 4 

0 4 0 

1 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

2 2 2 

2 1 2 

2 2 2 

4 4 4 

4 1 4 

4 4 4 

Вигляд згладжуючого ядра розміром 5×5: 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1  

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
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Вигляд згладжуючого ядра розміром 7×7: 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

На рисунку 3.3.2.3 показана блок-діаграма LabVIEW фільтрації за 

допомогою згладжуючого ядра, при цьому Kernel Family приймає значення 

Smoothing Kernels. На рисунках 3.3.3.1-3.3.3.10 наводяться приклади фільтрації. 

                     

Рисунок 3.3.3.1– Вхідне зображення         Рисунок 3.3.3.2 - Фільтрація 3×3, №00 

                     

Рисунок 3.3.3.3- Фільтрація 3×3, №01       Рисунок 3.3.3.4- Фільтрація 3×3, №02 
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Рисунок 3.3.3.5 - Фільтрація 3×3, №03     Рисунок 3.3.3.6 - Фільтрація 3×3, №04 

                

Рисунок 3.3.3.7- Фільтрація 3×3, №05      Рисунок 3.3.3.8 - Фільтрація 3×3, №06 

                

Рисунок 3.3.3.9- Фільтрація 5×5, №00      Рисунок 3.3.3.10- Фільтрація 7×7, №00 
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Висновки 

При аналізі результатів нелінійної фільтрації слід виділити роботу 

медіанного фільтра. Оброблене зображення зберігає малорозмірні об’єкти, не 

спотворюються границі контурів та перепади значень яскравості. Для того, щоб 

не відбувалось значне зниження чіткості зображення, розмір апертури повинен 

бути 3 × 3. 

Логічно припустити, що найбільш коректний результат фільтрації дає метод 

Гауса. Він надає більш близьким точкам околиці суттєвіший вплив на остаточний 

результат, ніж далеким. Це зумовлює стійкість результатів фільтрації на краях 

областей. Оптимальний розмір апертури є 3 × 3. 

Вибір згладжуючого фільтра залежить від предметної області застосування. 

Існують деякі критерії оцінки якості фільтрації, серед яких візуальна. Вибір 

фільтра для згладжування знімків комп’ютерної томографії буде проводитися 

спираючись на існуючі методи оцінки якості фільтрації зображення, а також на 

результати тривимірної моделі. 
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4 МАТЕМАТИЧНА МОРФОЛОГІЯ СЕРРА 

Термін морфологія відноситься до опису властивостей форми і структури 

будь-яких об'єктів. У контексті обробки зображення цей термін відноситься до 

опису властивостей форми областей на зображенні. 

Математична морфологія займається аналізом даних (зображень), в якому 

будь-які образи (зображення) розглядаються як елементи деякого простору і 

операції здійснюються над елементами цього простору (цілими зображеннями), а 

не над окремими пікселями.  

Що стосується обробки зображень, то на початку основна увага приділялась 

саме бінарним зображенням [38]. На сьогодні найбільш актуальними вважаються 

дослідження у сфері фільтрації кольорових зображень [39] та зображень у 

градаціях сірого [40]. Незважаючи на значну кількість досліджень у цьому 

напрямку, реалізація методів математичної морфології ефективна лише у вузьких 

предметних областях. 

Основи математичної морфології та методів фільтрації було викладено у 

роботах Жана Серра. Математична морфологія Серра дозволяє здійснювати 

обробку зображень з урахуванням форми і розміру наявних на зображенні 

областей. Морфологічні оператори Серра дозволяють: виділяти чи видаляти на 

зображеннях мало і середньорозмірні об'єкти заданої форми і розміру, а також 

фільтрувати (згладжувати) форму великорозмірних об'єктів. 

 4.1 Основні поняття математичної морфології Серра 

 Нехай дано евклідовий простір 𝐸𝑁 , на множині об’єктів якого визначені 

операції включення ( ⊂ ), об’єднання ( ∪ ) і перетин ( ∩ ). Розглянемо деякі 

перетворення 𝜓: 𝐸𝑁 ⟶ 𝐸𝑁 (оператор 𝜓). 

Оператор 𝜓 називається збільшуючим, якщо 𝑋 ⊂ 𝑌 ⟹ (𝜓(𝑋) ⊂ 𝜓(𝑌)), 𝑋, 𝑌 ⊂ 𝐸𝑁 

(тобто оператор зберигає операцію належності). 

Оператор 𝜓 називається ділатацієй (розширенням), якщо 𝜓(∪ 𝑥𝑖) =∪ 𝜓(𝑥𝑖), ∀𝑥 ⊂

𝐸𝑁 (тобто оператор зберігає операцію об’єднання). 
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Аналогічно оператор, який зберігає операцію перетин, називається ерозією 

(стисненням), якщо 𝜓(∩ 𝑥𝑖) =∩ 𝜓(𝑥𝑖), ∀𝑥 ⊂ 𝐸𝑁. 

При розгляді послідовного застосування операторів вводяться поняття: 

 підсилюючий оператор (𝜓(𝜓(𝑋)) ⊇ 𝜓(𝑋)); 

 послаблюючий оператор  (𝜓(𝜓(𝑋)) ⊆ 𝜓(𝑋)); 

 рівносильний оператор  (𝜓(𝜓(𝑋)) = 𝜓(𝑋)). 

Морфологічними фільтрами Серра називається множина операторів, які зберегли 

включення і одночасно є проективними [41]. 

4.2 Морфологічні операції 

Кожна з операцій математичної морфології є перетворення зображення 𝐴 в 

нове зображення �̅� . Вхідними даними кожної морфологічної операції є початкове 

зображення 𝐴 і так званий структурний елемент. Структурний елемент 𝐵 – деяке 

зображення довільної форми з виділеним початковим елементом. Найчастіше, це 

геометричний центр структурного елементу. Слід відзначити, що розмір та вид 

структурного елементу обирається в залежності від предметної області, 

особливостей зображення та очікуваного результату. На сьогодні не існує 

формальних методів, користуючись якими можна обрати оптимальну форму та 

вид структурного елементу. Найбільш поширені – прямокутні, диск та кільце 

(рисунок 4.2.1) . 

 

                          а)                                             б)                                        в) 

Рисунок 4.2.1 – Структурний елемент: а - прямокутний, б - диск, в - кільце 

Структурний елемент повинен бути симетричним [41]. Виконання морфологічної 

операції полягає у скануванні початкового зображення 𝐴 структурним елементом 

𝐵. 
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Базовими операціями математичної морфології являються: 

 ділатація – розширення, нарощування; 

 ерозія – звуження. 

Похідними операціями являються: 

 відкриття – розмикання (згладжування по відношенню до об'єкта); 

 закриття – замикання (згладжування по відношенню до фону). 

4.3 Операція ділатація 

Розглянемо зображення як функцію 𝑓: 𝐹 ⟶ 𝐸 , де 𝐹 ⊂ 𝐸𝑁−1 , а 𝑓  задає 

інтенсивність зображення на 𝐹  (для випадку двовимірного зображення 𝐹 ⊂ 𝐸2). 

Тінню 𝑓  називається множина 𝑈(𝑓) ⊂ 𝐹 × 𝐸 , яка визначається як 𝑈(𝑓) =

{(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐹 × 𝐸|𝑦 ≤ 𝑓(𝑥)}. Поверхнею множини 𝐴 ⊆ 𝐹 × 𝐸  називається множина 

𝑇(𝐴): 𝐹 ⟶ 𝐸, яка визначається  у кожній точці як 𝑇[𝐴](𝑥) = 𝑚𝑎𝑥{𝑦|(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴}. 

Зв’язок між цими поняттями: 𝑇[𝑈(𝑓)] = 𝑓 [41,42,43]. Геометричне представлення 

тіні функції та поверхні зображено на рисунку 4.3.1. 

 

Рисунок 4.3.1 – Тінь та поверхня функції 

Визначемо трансляцію множини 𝐴 ⊂ 𝐸 по 𝑧 ∈ 𝐸 як перетворення виду: 

𝐴𝑧 = {𝑦|𝑎 ∈ 𝐴, 𝑦 = 𝑎 = 𝑧}. 

Ділатацією зображення 𝐴 по структуруючому елементу 𝐵 називається: 

𝐴⨁𝐵 = {𝑎 = 𝑏|𝑎 ∈ 𝐴, 𝑏 ∈ 𝐵} = ⋃{𝐵𝑎} = ⋃{𝐴𝑏}, 𝐴, 𝐵 ∈ 𝐸 

Ділатацією 𝑓 по 𝑘 називається: 

𝑓⨁𝑘 = 𝑇[𝑈(𝑓)⨁𝑈(𝑘)], 𝐹, 𝐾 ⊆ 𝐸𝑁−1, 𝑓: 𝐹 ⟶ 𝐸, 𝑘: 𝐾 ⟶ 𝐸 або 

𝑓⨁𝑘(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥{𝑓(𝑥 − 𝑧) + 𝑘(𝑧)}, 𝐴𝑧 ∈ 𝐾, (𝑥 − 𝑧) ∈ 𝐹 . 

Особливіть: якщо коефіцієнти в структуруючому елементі k більше нуля, то 

зображення становиться яскравіше, якщо коефіцієнти дорівнюють нулю, то 

ділатація має вигляд: 
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𝑓⨁𝑘(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥{𝑓(𝑥 − 𝑧)} = 𝑚𝑎𝑥{𝑓(𝑥)}  [41,42,43]. 

Структурний елемент k застосовується до всіх пікселів зображення. Кожен 

раз, коли початок координат структурного елементу поєднується з одиничним 

пикселем, до всього структурного елементу застосовується перенесення і 

подальше логічне додавання з відповідними пікселями зображення. Результати 

логічного складання записуються в вихідне зображення. 

Вплив форми структуруючого елемента на результат ділатації зображено на 

рисунках 4.3.2 та 4.3.3. 

 

Рисунок 4.3.2 – Результат ділатації (𝐴 = 𝑑 × 𝑑, 𝐵 = 𝑑
4⁄ × 𝑑

4⁄ ) 

 

Рисунок 4.3.3 – Результат ділатації (𝐴 = 𝑑 × 𝑑, 𝐵 = 𝑑
4⁄ × 𝑑) 
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За допомогою функції IMAQ: GrayMorphology (рисунок 4.3.4) у NI Labview 

була реалізована математична морфологія. 

 

Рисунок 4.3.4 - Функція IMAQ: GrayMorphology 

В якості вхідних параметрів виступають:  

 вхідне зображення Image Src; 

 шаблон вихідного зображення Image Dst; 

 перемикач вибору форми маски (квадратна / шестикутна) - Square / Hexa; 

 тип морфологічної операції; 

 структурний елемент Structuring Element; 

 число ітерацій Number of iterations, що використовується для ерозії і 

ділатації; 

 повідомлення про помилки error in (no error). 

Тип морфологічної операції в даному випадку може визначати: 

 закриття Close; 

 дилатацию Dilate; 

 ерозію Erode; 

 відкриття Open; 

 цикл семи послідовних операцій закриття-відкриття PClose; 

 цикл семи послідовних операцій відкриття-закриття POpen. 

На рисунку 4.3.5 показаний приклад застосування до зображення функції IMAQ 

GrayMorphology з наступними параметрами: операція – ділатація, структурний 

елемент – квадрат, розміром 5 × 5 , кількість ітерацій – 1. На рисунку 4.3.6 

показана блок-діаграма LabVIEW відповідного приладу. Всередині приладу 

знаходиться завантаження вхідного зображення за допомогою елемента Path, а 

також відображення обробленого зображення (Destination Image). 
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Рисунок 4.3.5 – Результат математичної морфології 

 

Рисунок 4.3.6 – Блок діаграма математичної морфології 
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Вхідне зображення та результат ділатації структурним елементом  - квадрат, 

розміром 5 × 5 наведен на рисунках 4.3.7 - 4.3.10. 

                

Рисунок 4.3.7 – Вхідне зображення         Рисунок 4.3.8 – Ділатація, iterations =1 

                

Рисунок 4.3.9 – Ділатація, iterations =2    Рисунок 4.3.10 – Ділатація, iterations =3 

Результат ділатації приведен на рисунках 4.3.11 - 4.3.13. Структуруючий елемент 

має вигляд диска, розміром 5 × 5: 

0 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0 1 1 1 0 
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Рисунок 4.3.11 – Ділатація, iterations =1  Рисунок 4.3.12 – Ділатація, iterations =2 

 

Рисунок 4.3.13 – Ділатація, iterations =3 

Результат ділатації приведен на рисунках 4.3.14 - 4.3.16. Структуруючий елемент 

має вигляд шестикутника, розміром 5 × 5. 

                

Рисунок 4.3.14 – Ділатація, iterations =1  Рисунок 4.3.15 – Ділатація, iterations =2 
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Рисунок 4.3.16 – Ділатація, iterations =3   

 При застосуванні операції ділатація відбувається заповнення “дірок” певної 

форми і розміру, що задається структурним елементом. При збільшенні кількості 

ітерацій, маємо можливість побачити форму, розмір та розташування 

структуруючого елемента на вхідному зображенні. 

4.4 Операція ерозія 

Ерозією зображення 𝐴 по структуруючому елементу 𝐵 називається: 

𝐴⨂𝐵 = {𝑧|𝐵𝑧 ⊆ 𝐴} = ⋃{𝐴𝑧} 

 Ерозією 𝑓 по 𝑘 називається: 

𝑓⨂ 𝑘 = 𝑇[𝑈(𝑓)⨂ 𝑈(𝑘)], 𝐹, 𝐾 ⊆ 𝐸𝑁−1, 𝑓: 𝐹 ⟶ 𝐸, 𝑘: 𝐾 ⟶ 𝐸 або 

𝑓⨂ 𝑘(𝑥) = 𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥 + 𝑧) − 𝑘(𝑧)}, 𝐴𝑧 ∈ 𝐾, (𝑥 + 𝑧) ∈ 𝐹 . 

Особливіть: якщо коефіцієнти в структуруючому елементі k більше нуля, то 

зображення становиться темніше, якщо коефіцієнти дорівнюють нулю, то ерозія 

має вигляд: 

𝑓⨂ 𝑘(𝑥) = 𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥 + 𝑧)} = 𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥)} [41,42,43]. 

Структурний елемент k застосовується до всіх пікселів зображення. Кожен 

раз, коли початок координат структурного елементу поєднується з одиничним 

пікселем, до всього структурного елементу застосовується перенесення і 

подальше логічне множення з відповідними пікселями зображення. Результати 

логічного множення записуються в вихідне зображення. 
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Вплив форми структуруючого елемента на результат ерозії зображено на 

рисунках 4.4.1 та 4.4.2. 

 

Рисунок 4.4.1 – Результат ерозії (𝐴 = 𝑑 × 𝑑, 𝐵 = 𝑑
4⁄ × 𝑑

4⁄ ) 

 

Рисунок 4.4.2 – Результат ерозії (𝐴 = 𝑑 × 𝑑, 𝐵 = 𝑑
4⁄ × 𝑑) 

За допомогою функції IMAQ: GrayMorphology (рисунок 4.3.4) у NI Labview 

була реалізована операція ерозія, інтерфейс та блок-схема приладу показані на 

рисунках 4.3.5 та 4.3.6 відповідно. 

Вхідне зображення та результат ерозії наведено на рисунках 4.4.3 – 4.4.6. 

Структурний елемент – квадрат, розміром  5 × 5 . Результат операції ерозія 

структурним елементом диск наведено на рисунках 4.4.7 - 4.4.9. Результат 

операції ерозія структурним елементом шестикутник наведено на рисунках 4.4.10 

- 4.4.12. 
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Рисунок 4.4.3 – Вхідне зображення         Рисунок 4.4.4 – Ерозія, square, iter =1   

                

Рисунок 4.4.5 – Ерозія, square, iter =2      Рисунок 4.4.6 – Ерозія, square, iter =3   

                

Рисунок 4.4.7 – Ерозія, disk, iter =1           Рисунок 4.4.8 – Ерозія, disk, iter =2 
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Рисунок 4.4.9 – Ерозія, disk, iter =3           Рисунок 4.4.10 – Ерозія, hega, iter =1 

                

Рисунок 4.4.11 – Ерозія, hega, iter =2        Рисунок 4.4.12 – Ерозія, hega, iter =3 

В результаті застосування операції ерозія всі об'єкти, менші ніж 

структурний елемент, стираються. Об'єкти, з'єднані тонкими лініями стають 

роз'єднаними і розміри всіх об'єктів зменшуються. Операція ерозії корисна для 

видалення малих об'єктів і різних шумів. 

4.5 Операція Open 

Операція Open також називається операцією відкриття або розмикання. 

Операція відкриття – це послідовне застосування операцій ерозія і ділатація: 

𝐴 ∘ 𝐵 = (𝐴⨂ 𝐵) ⊕ 𝐵 або 𝑓 ∘ 𝑘 = (𝑓⨂ 𝑘)⨁ 𝑘 = 𝑚𝑎𝑥𝑘(𝑚𝑖𝑛𝑘(𝑓)) [41].  

За допомогою функції IMAQ: GrayMorphology (рисунок 4.3.4) у NI Labview 

була реалізована операція відкриття, інтерфейс та блок-схема приладу показані на 

рисунках 4.3.5 та 4.3.6 відповідно. 
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Вхідне зображення та результат операції відкриття структурним елементом 

квадрат, диск та шестикутник наведено на рисунках 4.5.1 - 4.5.4. 

                

Рисунок 4.5.1 – Вхідне зображення         Рисунок 4.5.2 – Відкриття, square 

                

Рисунок 4.5.3 – Відкриття, disk                  Рисунок 4.5.4 – Відкриття, hega                   

В результаті операції розмикання видаляються всі об'єкти, менші ніж 

структурний елемент, але при цьому уникається сильне зменшення розміру 

об'єктів, що буває при ерозії. Також розмикання ідеально підходить для 

видалення ліній (вузькі “перешийкі”, виступи), товщина яких менше, ніж діаметр 

структурного елементу. Слід пам'ятати, що після цієї операції контури об'єктів 

стають більш гладкими. 

Загально можна відзначити, що операція відкриття використвовується для 

видалення невеликих (меншого розміру, ніж структурний елемент) світлих 

деталей на зображенні. 
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4.6 Операція Close 

Операція Close також називається операцією закриття або замикання. 

Операція закриття – це послідовне застосування операцій ділатація і ерозія: 

𝐴 ∙ 𝐵 = (𝐴 ⊕ 𝐵)⨂ 𝐵 або 𝑓 ∙ 𝑘 = (𝑓⨁ 𝑘)⨂ 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛𝑘(𝑚𝑎𝑥𝑘(𝑓)) [41].  

За допомогою функції IMAQ: GrayMorphology (рисунок 4.3.4) у NI Labview 

була реалізована операція замикання, інтерфейс та блок-схема приладу показані 

на рисунках 4.3.5 та 4.3.6 відповідно. 

Вхідне зображення та результат операції закриття структурним елементом 

квадрат, диск та шестикутник наведено на рисунках 4.6.1 - 4.6.4. 

                

Рисунок 4.6.1 – Вхідне зображення         Рисунок 4.6.2 – Закриття, square 

                

Рисунок 4.6.3 – Закриття, disk                     Рисунок 4.6.4 – Закриття, hega  
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                Загалом можна відзначити, що операція закриття використовується для 

видалення невеликих (меншого розміру, ніж структурний елемент) темних 

деталей на зображенні. 

4.7 Операція Gradient 

Виділення малорозмірних об'єктів, меж і характерних точок на зображенні є 

однією з головних областей застосування математичної морфології [44]. 

Морфологічний градієнт підкреслює різкі перепади рівнів сірого на вхідному 

зображенні. Операція градієнт – це різниця ділатації і ерозії зображення А 

структуруючим елементом B: 

𝑀𝑜𝑟𝑝ℎ𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 (𝐴, 𝐵) = (𝐴⨁𝐵)  − (𝐴⨂𝐵) або 

𝑀𝑜𝑟𝑝ℎ𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 (𝑓, 𝑘) =  𝑚𝑎𝑥𝑘(𝑓) − 𝑚𝑖𝑛𝑘(𝑓) [45]. 

Існують поняття морфологічне виділення зовнішніх і внутрішніх контурів. 

Виділення зовнішніх контурів – це різниця операції закриття та вхідного 

зображення: 

𝑀𝑜𝑟𝑝ℎ𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑢𝑡 (𝐴, 𝐵) = (𝐴 ∙ 𝐵) − 𝐴 або  

𝑀𝑜𝑟𝑝ℎ𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑢𝑡 (𝑓, 𝑘) = 𝑚𝑖𝑛𝑘(𝑚𝑎𝑥𝑘(𝑓))  − 𝑓 [46]. 

Використання зазначеного морфологічного перетворення забезпечує виділення 

найбільш темних областей. Виділення внутрішніх контурів – це різниця вхідного 

зображення та операції відкриття: 

𝑀𝑜𝑟𝑝ℎ𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 (𝐴, 𝐵) = 𝐴 − (𝐴 ∘ 𝐵) або  

𝑀𝑜𝑟𝑝ℎ𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 (𝑓, 𝑘) = 𝑓 − (𝑚𝑎𝑥𝑘(𝑚𝑖𝑛𝑘(𝑓))  [46]. 

Застосування даної операції дозволяє виділити найбільш яскраві області на 

зображенні. 

За допомогою функції IMAQ:Morphology (рисунок 4.7.1) у NI Labview була 

реалізована операція морфологічний градієнт. 
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Рисунок 4.7.1 - Функція IMAQ: Morphology 

В якості вхідних параметрів виступають:  

 вхідне зображення Image Src; 

 шаблон вихідного зображення Image Dst; 

 перемикач вибору форми маски (квадратна / шестикутна) - Square / Hexa; 

 тип морфологічної операції; 

 структурний елемент Structuring Element; 

 число ітерацій Number of iterations, що використовується для ерозії і 

ділатації; 

 повідомлення про помилки error in (no error). 

Параметр «тип морфологічної операції» надає вибір з наступних процедур 

морфологічної обробки: 

 морфологічне виділення контурів Gradient; 

 морфологічне виділення зовнішніх контурів Gradient out; 

 морфологічне виділення внутрішніх контурів Gradient in; 

 операція Thick; 

 операція Thin; 

 морфологічна нормалізація фону Hit miss. 

Всередині приладу (рис. 4.7.2)  знаходиться завантаження вхідного зображення за 

допомогою елемента Path, відображення обробленого зображення (Destination 

Image). До вхідного зображення (Source Image) застосовується поріг (Lower value, 

Upper value) для його бінарізації за допомогою функції IMAQ Threshold. Також 

прилад містить в собі параметри морфологічних фільтрів (Operation, Structuring 

Element). За допомогою функції IMAQ Equalize вирівнюється вихідне 

зображення. 

На рисунку 4.7.3 показаний приклад застосування до зображення функції IMAQ 

Morphology з наступними параметрами: операція – gradient, структурний елемент 

– диск, розміром 5 × 5, поріг – Lower value=1, Upper value=255. На рисунку 4.7.2 

показана блок-діаграма LabVIEW відповідного приладу.  
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Рисунок 4.7.2 – Блок-діаграма морфологічного виділення контурів 

 

Рисунок 4.7.3 – Результат морфологічного виділення контурів 
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Вхідне зображення та результати застосування операцій морфологічного 

градієнта структурним елементом  - диск, розміром 5 × 5 наведено на рисунках 

4.7.4 - 4.7.7. 

                

Рисунок 4.7.4 – Вхідне зображення         Рисунок 4.7.5 – Операція Gradient 

                

Рисунок 4.7.6 – Операція Gradient out       Рисунок 4.7.7 – Операція Gradient in 

Висновки 

Термін морфологія відноситься до опису властивостей форми і структури 

будь-яких об'єктів. У контексті обробки зображень цей термін відноситься до 

опису властивостей форми областей на зображенні. Операції математичної 

морфології визначені як операції над множинами. 

Операції ділатація та ерозія збільшують та зменшують відповідно вхідне 

зображення. Тому оброблене зображення після застосування цих операторів 

спотворюється (розмір об’єктів на зображенні не відповідає дійсності). 
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Цей недолік компенсується операціями відкриття та закриття. Операція 

відкриття згладжує контури об’єкта та видаляє всі світлі об'єкти, що в даному 

випадку веде до втрати інформативності знімка. Якщо до зображення застосувати 

спочатку операцію ділатація, то ми зможемо позбутися малих «дір» і «щілин», але 

при цьому відбудеться збільшення контуру об'єкта. Уникнути цього збільшення 

дозволяє операція ерозія, виконана відразу після нарощування з тим же 

структурним елементом. Така послідовність дій відноситься до операції закриття. 

Що стосується морфологічних градієнтів слід відзначити операцію Gradient 

in, яка від вхідного зображення віднімає результат операції відкриття, тим самим 

підкреслюючи найбільш яскраві області на зображенні. 

Для фільтрації набору томографічних зрізів, де кістки несуть основну 

інформацію про об'єкт, доцільно використовувати операцію закриття та 

морфологічний градієнт Gradient in. У загальному випадку, операція закриття 

видаляє темні деталі, а  Gradient in залишає світлі, тим самим підкреслюючи 

основну інформацію (форму і розмір кісток), яку несе в собі знімок комп'ютерної 

томографії. 
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5 ВИДІЛЕННЯ ГРАНИЦЬ 

Виділення контурів відіграє важливу роль в аналізі зображень і 

розпізнаванні образів. Контури є точками перепаду значень яскравості в 

напівтоновому зображенні і тому є важливими характеристиками зображення. 

Подання контурів об'єктів на зображенні дозволяє зменшити кількість даних, що 

зберігають важливу інформацію про форму об'єктів на сцені. Неоднорідності в 

інтенсивності зображення можуть бути різного виду: границею кроку, де 

інтенсивність зображення різко змінюється від одного значення до іншого, або 

границею лінії, де інтенсивність зображення різко змінює значення, а потім 

швидко повертається до початкового значення [47]. 

Одним з найбільш простих способів виділення контурів є просторове 

диференціювання функції яскравості. Для одновимірної безперервної функції 

яскравості 𝑓(𝑥) цей спосіб ілюструє рис. 5.1: 

 

Рисунок 5.1 - Диференціювання функції яскравості 

Для двовимірної функції яскравості 𝑓(𝑥, 𝑦)  зміни в напрямках 𝑥  і 𝑦 

реєструються частковими похідними 
𝜕𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥
 і 

𝜕𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑦
, які пропорційні швидкостям 

зміни яскравості у відповідних напрямках [48]. Виділення перепадів яскравості в 

двовимірному випадку ілюструє рис. 5.2: 

 

Рисунок 5.2 - Виділення перепадів яскравості (одноразове штрихування- нульове 

значення функції, дворазова - від'ємне, відсутність штрихування - позитивне) 

Підкреслення контурів, перпендикулярних до осі 𝑥, забезпечує похідна 
𝜕𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥
, а 

підкреслення контурів, перпендикулярних до осі 𝑦 - 
𝜕𝑓(𝑥,𝑦)

𝜕𝑦
.  
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У практичних завданнях потрібно виділити контури, напрям яких є 

довільним. Для цих цілей можна використовувати модуль градієнта функції 

яскравості: 

|∆𝑓(𝑥, 𝑦)| = √(
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
)

2

, 

який не залежить від напрямку контуру [49]. Модуль градієнта на відміну від 

часткових похідних приймає тільки позитивні значення, тому на виході 

зображення точки, які відповідають контурам, мають підвищений рівень 

яскравості. 

Для цифрових зображень аналогами часткових похідних і модуля градієнта 

є функції, що містять дискретні різниці [50], наприклад: 

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
=  𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦), 

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
= 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝑓(𝑥, 𝑦), 

|∆𝑓(𝑥, 𝑦)| = √(𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦))2 + (𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝑓(𝑥, 𝑦))2 [48]. 

Задача виділення контурів найчастіше вирішується шляхом застосування до 

дискретних зображень різних операторів, в результаті роботи яких отримуються 

контурні зображення. 

5.1 Оператор Превітта 

Нехай область 3 × 3 (рис. 5.1.1) являє собою значення яскравості в околиці 

центрального елемента зображення. 

𝑎1 𝑎2 𝑎3 

𝑎4 𝑎5 𝑎6 

𝑎7 𝑎8 𝑎9 

Рисунок 5.1.1 – Околиця 3 × 3 всередені зображення 
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Один із способів знаходження перших часткових похідних в точці 

зображення полягає в застосуванні градієнтного оператора Превітта (Prewitt) [51]: 

𝐺𝑥 = (𝑎7 + 𝑎8 + 𝑎9) − (𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3), 

𝐺𝑦 = (𝑎3 +  𝑎6 + 𝑎9) − (𝑎1 + 𝑎4 + 𝑎7). 

У цих формулах різниця між сумами по верхньому і нижньому рядках є 

наближеним значенням похідної по осі 𝑥, а різниця між сумами по першому і 

останньому стовпцях - похідною по осі 𝑦. 

Ці похідні можуть бути реалізовані шляхом обробки всього зображення за 

допомогою оператора, який описується масками, використовуючи процедуру 

фільтрації. 

Функція IMAQ GetKernel (рисунок 3.3.2.2) надає маски оператора Превітта: 

№00W №01W №02SW №03SW №04S №05S №06SE №07SE 

-1 0 1 

-1 0 1 

-1 0 1 

-1 0 1 

-1 1 1 

-1 0 1 

0  1  1 

-1  0  1 

-1 -1  0 

0 1  1 

-1  1  1 

-1 -1  0 

1   1  1 

0   0  0 

-1 -1 1 

1  1  1 

0  1  0 

-1 -1-1 

1  1  0 

1  0 -1 

0 -1 -1 

1  1  0 

1  1 -1 

0 -1 -1 

W – west (захід), S – south (південь), E – east (схід), N – north (північ) 

№08E     №09E №10NE №11NE  №12N №13N №14NW №15NW 

1 0 -1 

1 0 -1 

1 0 -1 

1 0 -1 

1 1 -1 

1 0 -1 

0 -1 -1 

1  0 -1 

1  1  0 

0 -1 -1 

1  1  -1 

1  1   0 

-1 -1 -1 

0  0  0 

1  1  1 

-1 -1 -1 

0  1  0 

1  1  1 

-1 -1  0 

-1  0  1 

0  1  1 

-1 -1 0 

-1  1  1 

0  1  1 

Маски оператора побудовані таким чином, щоб отримати значення 

градієнта по кожному з напрямків: захід, південь, схід, північ, південно-західний 

тощо. Різниця між масками №00 і №01 полягає у наявності  врахування значення 

інтенсивності центрального пікселя. Якщо в масці центральний елемент дорівнює 

1, то вхідне зображення накладається на контур. Результат -  відгук вхідного 

зображення на вектор-градієнт. 

На рисунках 5.1.2- 5.1.7 результат застосування масок оператора Превітта за 

допомогою приладу фільтрації (рис. 3.3.2.3). 
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Рисунок 5.1.2 - Фільтрація №00                 Рисунок 5.1.3 - Фільтрація №01    

               

Рисунок 5.1.4 - Фільтрація №04                 Рисунок 5.1.5 - Фільтрація №06     

                

Рисунок 5.1.6- Фільтрація №08               Рисунок 5.1.7- Фільтрація №12 

Для задачі виділення контурів одночасно застосовуються маски 

горизонтального і вертикального напрямків (№00 та №12). В результаті 
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отримаємо складові градієнта 𝐺𝑥  та 𝐺𝑦 . Для розрахунку величини градієнта ці 

складові використовуєм спільно [51]: 

𝐺 = √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2, 

що є результуючим значенням центального пікселя. 

За допомогою фукції IMAQ EdgeDetection (рис. 5.1.8) у LabVIEW був 

реалізован прилад виділення контурів. 

 

Рисунок 5.1.8 – Функція IMAQ EdgeDetection 

На вхід IMAQ EdgeDetection приймає: 

 вхідне зображення Image Src; 

 область інтересу Image Mask; 

 шаблон вихідного зображення Image Dst; 

 поріг Threshold Value, що відтинає пікселі з низьким значенням яскравості; 

 метод виділення контурів Method; 

 повідомлення про помилки error in (no error). 

Параметр Method дозволяє вибирати з наступних операторів: 

 оператор Превітта; 

 оператор Робертса; 

 сігма-фільтр; 

 оператор Собеля. 

На рисунку 5.1.9 показаний приклад застосування до зображення функції IMAQ 

EdgeDetection з Threshold Value=0. На рисунку 5.1.10 показана блок-діаграма 

LabVIEW відповідного приладу. Слід відзначити, що даний прилад для 

відображення кінцевого результату використовує таблицю відображення 

яскравості LUT (Look Up Table). 
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Рисунок 5.1.9 – Результат виділення контурів оператором Превітта 

 

Рисунок 5.1.10 – Блок-діаграма операції виділення контурів 

Вхідні зображення та результати виділення контурів оператором Превітта 

приведені в рисунках 5.1.11 – 5.1.14. 
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Рисунок 5.1.11 – Вхідне зображення    Рисунок 5.1.12 – Виділення контурів 

                

Рисунок 5.1.13 – Вхідне зображення    Рисунок 5.1.14 – Виділення контурів 

5.2 Оператор Собеля 

Оператор Собеля також використовує область зображення 3х3, відображену 

на малюнку 5.1.1. Він досить схожий на оператор Превітта, а видозміна полягає у 

використанні вагового коефіцієнта 2 для середніх елементів [51]: 

𝐺𝑥 = (𝑎7 +  2𝑎8 + 𝑎9) − (𝑎1 + 2𝑎2 + 𝑎3), 

𝐺𝑦 = (𝑎3 + 2𝑎6 + 𝑎9) − (𝑎1 + 2𝑎4 + 𝑎7). 

Це збільшене значення використовується для зменшення ефекту 

згладжування за рахунок надання більшої ваги середнім точкам. Оператор 

Собеля, як і оператор Превітта надає маски фільтраціїїї для розрахунку градієнта 

різних напрямків. 

Функція IMAQ GetKernel (рисунок 3.3.2.2) надає наступні маски Собеля: 
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№16W №17W  №18SW №19SW  №20S     №21S      №22SE    №23SE 

-1 0 1 

-2 0 2 

-1 0 1 

-1 0 1 

-2 1 2 

-1 0 1 

0  1  2 

-1  0  1 

-2 -1  0 

0 1 2 

-1 1 1 

-2 1 0 

1  2  1 

0  0  0 

-1-2 -1 

1  2  1 

0  1  0 

-1-2 -1 

2  1  0 

1  0  -1 

0 -1  -2 

2  1  0 

1  1 -1 

0 -1 -2 

№24E    №25E     №26NE  №27NE №28N      №29N  №30NW №31NW  

1 0 -1 

2 0 -2 

1 0 -1 

1 0 -1 

2 1 -2 

1 0 -1 

0 -1 -2 

1  0 -1 

2 1  0 

0 -1 -2 

1  1 -1 

2  1  0 

-1-2 -1 

0  0  0 

1  2  1 

-1-2 -1 

0  1  0 

1  2  1 

-2 -1 0 

-1  0 1 

0  1  2 

-2 -1 0 

-1  1 1 

0  1 2 

На рисунку 3.3.2.3 показана блок-діаграма фільтрації, на рисунках 5.2.1 - 

5.1.4 наводяться деякі результати обробки зображення. 

                

Рисунок 5.2.1 - Фільтрація №16                 Рисунок 5.2.2 - Фільтрація №20   

                           

Рисунок 5.2.3 - Фільтрація №24                Рисунок 5.2.4 - Фільтрація №28   
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Розрахунок значення градієнта для виділення контурів зображення 

однаковий, як для оператора Превітта, так і для оператора Собеля. За допомогою 

функції IMAQ EdgeDetection (рис. 5.1.8) у LabVIEW був розроблений прилад 

виділення контурів оператором Собеля (5.1.10). На рисунках 5.2.5-5.2.8 приведено 

відповідний результат.  

                

Рисунок 5.2.5 – Вхідне зображення        Рисунок 5.2.6 – Виділення контурів 

                

Рисунок 5.2.7 – Вхідне зображення        Рисунок 5.2.8 – Виділення контурів        

5.3 Оператор Робертса 

Оператор Робертса також називають перехресний оператор Робертса. 

Знаходження перших часткових похідних в точці 𝑎5  за допомогою цього 

оператора виглядає так [51]: 

𝐺𝑥 = (𝑎9 − 𝑎5), 

𝐺𝑦 = (𝑎8 − 𝑎6). 
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Маски оператора Робертса мають вигляд: 

0 -1  -1 0 

1 0  0 1 

Задача виділення контурів цим оператором має рішення: 

𝐺 = √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2. 

За допомогою функції IMAQ EdgeDetection (рис. 5.1.8) у LabVIEW був 

розроблений прилад виділення контурів оператором Робертса (рис.5.1.10). На 

рисунках 5.3.1-5.3.4 наведено відповідний результат.  

                

Рисунок 5.3.1 – Вхідне зображення        Рисунок 5.3.2 – Виділення контурів 

                

Рисунок 5.3.3 – Вхідне зображення        Рисунок 5.3.4 – Виділення контурів 
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5.4 Оператор Лапласа і Марра 

Для вирішення завдання виділення перепадів яскравості можна застосувати 

диференціальні оператори більш високого порядку, наприклад оператор Лапласа 

[52]: 

∆2𝑓(𝑥, 𝑦) =
𝜕2𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕2𝑥
+

𝜕2𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕2𝑦
. 

У дискретному випадку другі похідні можна апроксимувати другими 

різницями: 

𝜕2𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕2𝑥
= 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) − 2𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦), 

𝜕2𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕2𝑦
= 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) − 2𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1). 

Застосування оператора Лапласа в точці 𝑎5 (рис. 5.1.1) має вигляд [53]: 

𝐺 = 4𝑎5 − 𝑎2 − 𝑎4 − 𝑎6 − 𝑎8. 

Ці похідні можуть бути реалізовані шляхом обробки всього зображення за 

допомогою оператора, який описується масками, використовуючи процедуру 

фільтрації. 

Функція IMAQ GetKernel (рисунок 3.3.2.2) використовує маски Лапласа, 

приклади яких наведені нижче: 

№ 00 № 01 №02 №03 №04 №05            №06           №07 

0  -1  0 

-1  4  -1 

0  -1  0 

0  -1  0 

-1  5  -1 

0  -1  0 

0  -1  0 

-1  6  -1 

0  -1  0 

-1  -1 -1 

-1  8  -1 

-1  -1 -1 

-1  -1 -1 

-1  9  -1 

-1  -1 -1 

-1  -1 -1 

-1 10 -1 

-1  -1 -1 

-1  -2 -1 

-2 12 -2 

-1  -2 -1 

-1  -2 -1 

-2 13 -2 

-1  -2 -1 

Маски розміром 5×5: 

-1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  24 -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  25 -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1 

  -1  -1  -1  -1  -1 
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Ядра розміром 7×7: 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  48 -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  49 -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

-1  -1  -1  -1  -1  -1  -1 

Для виділення контурів зображень оператор застосовується до апертури 

різних розмірів, на яких обчислюється сума перепадів по відношенню до 

центрального пікселя [49]. Якщо сума коефіцієнтів маски дорівнює 0, то в 

результаті фільтрації отримуємо контури зображення. Якщо сума дорівнює 1, то 

до контурів додається вхідне зображення. Якщо сума коефіцієнтів дорівнює 2, то 

додається згладжене вхідне зображення. 

За допомогою приладу (рис. 3.3.2.3) реалізована фільтрація маскою 

оператора Лапласа. На рисунках 5.4.1- 5.1.13 наводяться результати. 

Тепер розглянемо оператор Марра. Він також називається Лапласіан від 

фільтра Гаусса, і заснований на згортці оператора Лапласа і фільтра Гауса [54]. 

                    

Рисунок 5.4.1- Фільтрація 3×3, №03      Рисунок 5.4.2- Фільтрація 3×3, №04    
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Рисунок 5.4.3- Фільтрація 5×5, №00    Рисунок 5.4.4- Фільтрація 7×7, №00   

На рисунках 5.4.5 – 5.4.8  результат виділення контурів оператором Марра 

за допомогою приладу (рис. 5.1.10).  

                 

 Рисунок 5.4.5 – Вхідне зображення       Рисунок 5.4.6 – Виділення контурів 

                 

Рисунок 5.4.7 – Вхідне зображення        Рисунок 5.4.8 – Виділення контурів 
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     5.5 Оператор Канні (Canny) 

Канні вивчив математичну проблему отримання фільтра, оптимального за 

критеріями виділення, локалізації та мінімізації декількох відгуків однієї границі. 

Це означає, що детектор повинен реагувати на межі, але при цьому ігнорувати 

помилкові, і реагувати на кожний кордон один раз, що дозволяє уникнути 

сприйняття широких смуг зміни яскравості як сукупності кордонів [55]. Канні 

ввів поняття Non-Maximum Suppression (придушення не-максимумів), яке 

означає, що пікселями кордонів оголошуються точки, в яких досягається 

локальний максимум градієнта в напрямку вектора градієнта [56]. 

Метод Канні складається з наступних етапів: 

 зображення згладжується; 

 знаходяться границі на зображенні; 

 знаходиться напрямок градієнта в кожній точці; 

 значення кутів округлюються; 

 перевіряється, чи є значення градієнта локальним максимумом в цьому 

напрямку; 

 зображення обробляється двома порогами. 

Оскільки фільтр Гаусса можна обчислити за допомогою простої маски, він 

використовується виключно в алгоритмі Canny. Після того як підходяща маска 

була розрахована, згладжування Гауса може бути виконано за допомогою 

стандартних методів згортки [57]. 

Границі на зображенні можуть перебувати в різних напрямках, тому 

алгоритм Кенні використовує два фільтра для виявлення горизонтальних і 

вертикальних границь (оператор Собеля). Після цього отримаємо значення 

похідних в горизонтальному 𝐺𝑥 і вертикальному напрямках 𝐺𝑦 . З цього градієнта 

отримуємо кут напрямку границі: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝐺𝑥

𝐺𝑦
. 
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Кут напрямку кордону округлюється до однієї з чотирьох кутів, що 

представляють вертикаль, горизонталь і дві діагоналі (0, 45, 90 і 135 градусів). 

Таким чином, якщо пікселі 3 × 3 зображення розташовані як показано нижче: 

x x x 

x a x 

x x x 

видно, що для пікселя «а» існують тільки чотири можливих напрямки опису 

навколишніх пікселів - 0 градусів (у горизонтальному напрямку), 45 градусів 

(уздовж позитивної діагоналі), 90 градусів (у вертикальному напрямку), 135 

градусів (по негативною діагоналі). Тепер орієнтація границі повинна бути обрана 

в одному з цих чотирьох напрямків, залежно від того, який напрямок знаходиться 

ближче (наприклад, якщо кут орієнтації виявляється +3 градуси, зробити його 0 

градусів) [58]. Для цього представляють півколо, розділений на 5 регіонів (рис. 

5.5.1). 

 

Рисунок 5.5.1 – Направлення градієнта 

Тому будь-який напрямок границі, що входить в діапазон: 

 0 до 22,5 та 157,5 до 180 градусів встановлюється в 0 градусів; 

 22,5 до 67,5 градуса встановлюється на 45 градусів; 

 67,5 до 112,5 градусів встановлюється в 90 градусів; 

 112,5 до 157,5 градусів встановлюється в 135 градусів. 

Потім йде перевірка того, чи досягає величина градієнта локального максимуму у 

відповідному напрямку. Таким чином, виходить зображення, що містить «тонкі 

границі» [59]. Наприклад, для сітки 3x3: 



 

 

72 

 Якщо кут напрямку градієнта дорівнює нулю, точка буде вважатися 

кордоном, якщо її інтенсивність більше ніж у точки вище і нижче 

розглянутої точки; 

 Якщо кут напрямку градієнта дорівнює 90 градусам, точка буде вважатися 

кордоном, якщо її інтенсивність більше ніж у точки ліворуч і праворуч 

розглянутої точки; 

 Якщо кут напрямку градієнта дорівнює 135 градусам, точка буде вважатися 

кордоном, якщо її інтенсивність більше ніж у точок знаходяться у 

верхньому лівому і правому нижньому куті від розглянутої точки; 

 Якщо кут напрямку градієнта дорівнює 45 градусам, точка буде вважатися 

кордоном, якщо її інтенсивність більше ніж у точок знаходяться у 

верхньому правому і нижньому лівому кутку від розглянутої точки. 

Потім за допомогою двох порогів видаляються слабкі границі. Якщо 

значення пікселя вище верхнього порога - він приймає максимальне значення 

(границя вважається достовірною), потім, будь-які пікселі, які з'єднуються з цим 

граничним пікселем, і які мають значення, більше, ніж T2, також вибираються як 

граничні пікселі. Пікселі, які нижче порога Т2 прибираються [60].  

За допомогою фукції IMAQ CannyEdgeDetection (рис. 5.5.2) у LabVIEW був 

реалізован прилад виділення контурів на зображенні оператором Канні. 

 

Рисунок 5.5.2 – Функція IMAQ CannyEdgeDetection 

На вхід IMAQ CannyEdgeDetection приймає: 

 вхідне зображення Image Src; 

 шаблон вихідного зображения Image Dst; 

 параметри фільтра Filter Parameters; 

 повідомлення про помилки error in (no error). 

У групі Filter Parameters є можливість встановити: 

 розмір маски Window Size; 
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 верхній і нижній пороги HThresh і LThres; 

  стандартне відхилення Sigma. 

На рисунку 5.5.3 показаний приклад застосування до зображення функції 

IMAQ CannyEdgeDetection з наступними параметрами: 

 Стандартне відхилення 1 (ступінь розмиття, надмірне підвищення 

коефіцієнта призведе до посилення усереднення аж до рівномірно чорного 

кольору всіх пікселів); 

 Верхній поріг 0,8 (відсоток пікселів, з якого алгоритм вибирає начальну 

точку границі); 

 Нижній поріг 0,2 (помножаеться на верхній поріг); 

 Розмір маски Гауса 7. 

 

Рисунок 5.5.3 – Результат виділення контуріа оператором Кенні 

На рисунку 5.5.4 показана блок-діаграма LabVIEW відповідного приладу. 

Рисунки 5.5.5 – 5.5.7 результати виділення контурів оператором Кенні. 
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Рисунок 5.5.4 – Блок-діаграма виділення контурів оператором Кенні 

                          

Рисунок 5.5.5 – Контури (0,92;0,40)        Рисунок 5.5.6 – Контури (0,84;0,40)     

 

Рисунок 5.5.7 – Контури (0,60;0,40)         
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Висновки 

 Одразу можна зазначити, що операція фільтрація за допомогою масок 

операторів Превітта, Собеля, Робертса виявляє кордони одного з напрямків. 

Тобто, коли зростання інтенсивності пікселя співпадає з напрямком градієнта, ми 

спостерігаємо виділення контурів в даному напрямку. Якщо ситуація навпаки, 

зростання інтенсивності пікселя не співпадає з напрямком градієнта, значенням 

пікселя нехтується (значення інтенсивності становиться 0, як і в випадку 

градієнтного локального мінімуму). Тому для виділення контурів застосовується 

метод, що містить пошук значення градієнта для вертикального і горизонтального 

напрямків. 

За допомогою вище зазаначених операторів розраховуються координати 

градієнта. Недоліком оператора Роберстса є реалізація масок 2 × 2, так як немає 

чітко вираженого центрального пікселя. Різниця між операторами Превітта и 

Собеля полягає у використанні оператором Собеля вагового коефіцієнта 2 для 

середніх елементів, що зменшує ефект згладжування за рахунок надання більшої 

ваги середнім точкам. 

Для виявлення контурів оператор Лапласа використовує другу часткову 

похідну. Вона не виявляє, а підкреслює перепади яскравості пікселя. На відміну 

від градієнта, лапласіан - скалярна, а не векторна величина. Отже, з його 

допомогою не можна отримати направлення кордону. Також ненаправлений 

оператор Марра, з чого слідують недоліки побудованих на їх основі контурів. 

Ще один алгоритм виявлення контурів описав John Canny. Недоліками 

цього алгоритсу є складність реалізації і дуже велика ресурсомісткість. До 

переваг алгоритму можна віднести слабку чутливість до шумів і орієнтацію 

контурів областей. Алгоритм чітко виділяє контур і дозволяє виявляти внутрішні 

контури об'єкта. Крім того він виключає помилкове виявлення контуру там, де 

об'єктів немає.  
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6 ТРИВИМІРНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПАТОЛОГІЙ 

Окрім дослідження та оптимізації різних алгоритмів попередньої фільтрації 

зображень, а також визначення можливості застосування операції математичної 

морфології, необхідно встановити оптильні методи виділення границь, які 

залежать від діагностичної ситуації (розмір патології). 

6.1 Аналіз алгоритмів фільтрації та виділення контурів зображень 

Методи оцінки якості фільтрації цифрового зображення призначені для 

визначення ступеня ефективності цифрового фільтра. Дані методи іноді 

називають критеріями оцінки якості. Одним з найпоширеніших серед них 

являється критерій мінімуму середньоквадратичного відхилення (СКВ) помилки. 

Також до методів оцінювання відносять швидкість роботи фільтра і суб'єктивну, 

візуальну оцінку якості фільтра. Слід зауважити, що при оцінюванні роботи 

градієнтних операторів використання критерія СКВ буде некоректним.  

Середньоквадратичне відхилення описується формулою: 

СКВ =  √
1

𝑁
∑(𝑎𝑖

′ − 𝑎𝑖)2,

𝑁

𝑖=1

 де 

𝑁 – число пікселів зображення,𝑎𝑖
′ - значення пікселя обробленого зображення, 𝑎𝑖 

– значення пікселя вхідного зображення. 

Знаходження середньо квадратичного відхилення в LabVIEW описується 

приладом (рис. 6.1.1). Для знаходження критерію використовуються функції 

знаходження абсолютної різниці інтенсивності двох зображень (IMAQ Absolute 

Difference) та перетворення зображення в масив (IMAQ ImageToArray). 
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Рисунок 6.1.1 – Середньоквадратичне відхилення 

Приклади незашумленого зображення, зображення з гаусівським шумом та 

результати фільтрації приведені на рисунках 6.1.2 – 6.1.11. 

                

Рисунок 6.1.2 – Незашумлене 

зображення 

 Рисунок 6.1.3 – Зображення з 

гаусівським шумом 

                

Рисунок 6.1.4 – Медіаний 

фільтр 3 × 3 

 Рисунок 6.1.5 – Медіаний 

фільтр 5 × 5 
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Рисунок 6.1.6 – «Рухоме 

середнє у вікні» 3 × 3 

 Рисунок 6.1.7 – «Рухоме середнє у 

вікні» 5 × 5 

                

Рисунок 6.1.8 – Фільтр Гауса 3 ×

3 

 Рисунок 6.1.9 – Фільтр Гауса 5 ×

5 

                

Рисунок 6.1.10 – Фільтр Гауса 7 ×  Рисунок 6.1.11 – Операція закриття 
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7 

 

 

Результати розрахунків критеріїв оцінки фільтрів наведені в таблиці №6.1. 

Таблиця №6.1 – Критерії оцінки 

Фільтр СКВ ЧАС, ms 

Згладжуючі фільтри 

Медіаний фільтр 3 × 3 29,8131 59 

Медіаний фільтр 5 × 5 15,6843 102 

Фільтр «Рухоме середнє у вікні» 3 × 3 24,6289 23 

Фільтр «Рухоме середнє у вікні» 5 × 5 22,3502 31 

Фільтр Гауса 3 × 3 25,6133 42 

Фільтр Гауса 5 × 5 23,1034 51 

Фільтр Гауса 7 × 7 22,3208 59 

Операції математичної морфології 

Операція Close 81,9057 37 

Операція Gradient in –  48 

Методи виділення контурів 

Оператор Робертса – 44 

Оператор Превітта – 43 

Оператор Собеля – 43 

Оператор Лапласа – 49 

Оператор Кані – 88 

Виходячи з отриманих даних можна зробити кілька висновків. Суб'єктивний 

погляд на фільтрацію зображень дозволяє помітити, що медіанний фільтр 

набагато гірше справляється з відновленням вхідного зображення, ніж 

гаусівський, оскільки зображення на його виході більш розмите. Перевага 

гаусівської фільтрації також полягяє у швидкості роботи та за критерієм мінімуму 

середньоквадратичного відхилення. Слід відзначити, що різниця значень 

критеріїв  фільтрів «рухоме середнє у вікні» та Гауса незначна, але з логічної 

точки зору найбільш коректний результат отримуємо за допомогою гаусівської 

фільтрації, надаючи більш близьким точкам околиці суттєвіший вплив на 

остаточний результат, ніж далеким.  

Особливість операцій математичної морфології полягає у чутливості до 

шуму, тому значення середньо квадратичного відхилення є великим. 
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Вибираючи градієнтний оператор за критерієм швидкості роботи також 

важливо розуміти, що їх застосування безпосередньо залежить від поставленої 

задачі, а в конкретному випадку від виду патології.  

Результати оцінки критеріїв корелюється з суб'єктивною оцінкою, що 

говорить про те, що критерії можуть бути застосовані з достатньою ефективністю. 

6.2 Система виявлення відхилень від дзеркальної симетрії здорової 

сторони 

Кінцевою метою роботи є розробка програмної системи, в якій після 

відповідної попередньої обробки зображень, що є складовими 3-D масиву 

комп’ютерної томографії (позбавлення від шуму, виділення інформативних 

об’єктів та границь зображення) реалізується попарне порівняння дзеркально 

симетричних вокселів і в разі виявлення їх розбіжностей, що перевищують задане 

порогове значення, відображення в 3-D реконструкції іншим кольором. 

В 3-D реконструкторі (рис.6.1) в підприладі Read Image виконується 

зчитування сукупності файлів об’єкту комп’ютерної томографії. 

 

Рисунок 6.1 – 3-D реконструктор 

Далі після побудови 3-D масиву вокселів та налаштування параметрів 

майбутньої 3-D реконструкції інформація надходить до підприладу Isosurface 

Extractor, де відбувається побудова поверхонь, що є геометричним місцем 

вокселів однакової оптичної щільності. Відображення побудованих поверхонь 

здійснюється в підприладі Draw isosurface. Порівняння дзеркально симетричних 
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вокселів 3-D масиву реалізується підприладом  Comp Value, а зафарбовування 

іншим кольором несиметричних частин об’єкту – підприладом Colorizer.  

Принцип дії виділення і побудови ізоповерхонь (поверхонь, що є 

геометричним місцем вокселів, які мають однакову оптичну щільність) базується 

на відомому алгоритмі Marching cubes. Алгоритм пробігає скалярне поле 

(вокселів), на кожній ітерації переглядає 8 сусідніх позицій (вершини куба, 

паралельного осям координат) і визначає полігони, необхідні для представлення 

частини ізоповерхні, що проходить через даний куб. Далі на екран виводяться 

полігони, створюючі задану ізоповерхню. 

На рис.6.2 зображена блок-діаграма підприладу Isosurface Extractor, що є 

базовою складовою для реалізації вищезазначеного алгоритму. 

 

Рисунок 6.2 – Віртуальний підприлад виділення ізоповерхонь 

На рис.6.3 – блок-діаграма відображення побудованих поверхонь (Draw 

isosurface). 

 

Рисунок 6.3 – Віртуальний підприлад відображення поверхонь 
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Робота модулю базується на створенні 3D-сцени, на якій описуються 

об’єкти через їх властивості та методи. Окремо звернемо увагу на властивість 

Color Array, через яку задаються параметри кольору об’єктів. 

На рис.6.4 відображена блок-діаграма модулю порівняння дзеркально 

симетричних вокселів 3D-масиву за значеннями оптичної щільності відповідних 

елементів компьютерної томографії. 

 

Рисунок 6.4 – Віртуальний підприлад порівняння дзеркально симетричних 

вокселів 3D-масиву 

В алгоритмі порівняння використовується підпрограма „centr 2D image”, в 

якій обчислюється „центр ваги” двомірних зображень, оскільки через нього 

проходить вісь симетрії, далі визначається кут такої осі, та порівнюються за 

своїми значеннями дзеркально симетричні стосовно цієї осі пікселі зображення. 

На виході модулю – масив логічних значень, в котрому міститься інформація 

щодо результатів порівняння. 
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На рис.6.5 – блок-діаграма віртуального підприладу під назвою „Colorizer”, 

який формує масив вищезазначеної властивості Color Array, через яку задаються 

параметри кольору об’єктів в віртуальному підприладі відображення поверхонь. 

 

Рисунок 6.5 – Віртуальний підприлад „Colorizer” 

На рисунках 6.6 – 6.10 наведен результат роботи системи виявлення відхилень від 

дзеркальної симетрії здорової сторони. 
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Рисунок 6.6 – Результат №1 роботи системи виявлення відхилень 

 

Рисунок 6.7 – Результат №2 роботи системи виявлення відхилень 
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Рисунок 6.8 – Результат №3 роботи системи виявлення відхилень 

 

Рисунок 6.9 – Результат №4 роботи системи виявлення відхилень 
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Рисунок 6.10 – Результат №5 роботи системи виявлення відхилень 

 

 

 

Висновки 

Враховуючи наступну послідовність дій: пошук оптимального фільтру 

позбавлення зображення від шуму, дослідження можливості підкреслення 

найбільш інформативних областей, виділення границь та пошук  відхілень від 

дзеркальної симетрії здорової сторони, отримуємо та візуалізуємо морфологічні 

характеристики патологій черепно-лицевої області  

В результаті виявлення відхилень та візуалізації виникають деякі технічні та 

алгоритмічні недоліки, що спотворюють кінцеву модель. До технічних недоліків 

відноситься обмеженість оперативної пам’яті. Вище згадувалось, що DICOM 

файли займають великий об’єм пам’яті. Враховуючи що даний набір складається 

близько двохсот знімків, 3-D реконструктор на побутованому комп’ютері не може 

загрузити модель, не спотворюючи її (відтворює пікселі «через один», «через 
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три», «через сім»). Що стосується алгоритму, то система виявлення відхилень 

потребує дослідження з визначенням оптимального порігу для порівняння 

симетрично розташованих пікселів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Морфологічні параметри – форма, розмір та розташування патологій у 

черепно-лицевій хірургії визначається на знімках томографічних зрізів. В роботі 

був розглянутий програмно-апаратний комплекс для обробки знімків  

комп’ютерного томографа. В якості апаратної частини комплексу виступають 

мультиспіральний комп’ютерний томограф та персональний комп’ютер з 

необхідним програмним забезпеченням. Тому на даному етапі розглядаються 

основні положення охорони праці та безпеки при роботі у фізіотерапевтичному 

кабінеті, в склад якого входить мультиспіральний комп’ютерний томограф.  

7.1 Характеристика робочого місця та умови експлуатації розробленого 

програмно-апаратного комплексу 
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Приміщенням в якому використовується програмно-апаратний комплекс є 

фізіотерапевтичний кабінет у відділенні діагностики. У двох робочих кімнатах 

працює одна людина. Схему розміщення робочих місць показано на рисунку 

7.1.1, встановлене обладнення приведено в таблиці 7.1.1. 

Таблиця 7.1.1 – Перелік найменувань на плані кабінету фізіотерапії 
Назва елементу Кіль-

кість 

Характеристика Позиція на рисунку 

Комп’ютерний томограф 1 шт. TOSHIBA Alexion 16, 220В/50Гц/35кВт 1 

Комп’ютер персональний  1 шт. Dell OptiPlex 3020 з монітором e-IPS 

Dell UltraSharp U2412M 

2 

Стіл робочий  2 шт. 1100×600×765 3 

Стілець типу iso 2 шт. 550×455×800 4 

Шафа 1 шт. 1200×600×2400 5 

Захисні двері 2 шт. 1200×2000 6 

Оглядове вікно ОЗС-2-500 1 шт. 1060×556 7 

Вентиляційна установа 1 шт. Wolf KG25F 8 

Кондиціонер 1 шт. SAMSUNG AQ 12XLN/X 9 

Лампа бактерицидна F30T8 2 шт. 908×26 10 

Батарея (4 секції) 1 шт. 300×75 11 

  Світильники 2 шт. 600×300×400 12 

Пульт керування 1 шт. TOSHIBA 13 

 

Рисунок 7.1.1 – План-схема фізіотерапевтичного кабінету  

Площа процедурної кімнати становить 𝑆1 = 6,6м × 5м = 33м2, об’єм 𝑉1 =

46,6м × 5м × 3м = 99м3. Площа кімнати управління 𝑆2 = 3м × 5м = 15м2, об’єм 

𝑉2 = 3м × 5м × 3м = 45м3.  Порівняння даних приміщень з нормами ДСанПіН 

6.6.3-150-2007 та ДСанПіН 3.3.2-007-98  приведено в таблиці 7.1.2. 
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Таблиця 7.1.2. – Нормативні та реальні параметри кабінету 

Параметр Реальні 

значення 

Нормативні значення 

Площа на одну людину, м2 15 Не менше 12 

Об’єм на одну людину, м3 45 Не менше 20 

Висота приміщення, м 3 3-3,5 

Відстань від стін до томографічного апарату, м 1,9 Не менше 1 

Відстань від рентген-променевої трубки до оглядового вікна, м 2,8 Не менше 2 

Відстань від робочих місць до стін процедурної, м 0,8 Не менше 1,5 

Висота дверного отвору, м 2 2  

Ширина дверного отвору, м 1,2 1,2 

Відкривання дверей Назовні Назовні 

 Параметри розглянутого фізіотерапевтичного кабінету, відповідають 

встановленим нормам. Фактичні значення площі і об’єму приміщення на одного 

працюючого більше нормативного. Відстань від робочого місця до стіни 

процедурної відповідає допустимій нормі. Розташування обладнання виконане 

таким чином, щоб мінімізувати дію рентгенівського випромінювання на робочий 

персонал.  

7.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

В результаті рентгенологічних процедур утворюється ризик ураження 

медичного персоналу іонізуючим випромінюванням. При оцінці умов праці в 

рентгенівських кабінетах має враховуватися вплив наступних небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів (табл. 7.2.1). 

 Таблиця 7.2.1. – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

 

 

Фізичні фактори 

Підвищений рівень іонізуючого випромінювання; 

Підвищена температура елементів технічного оснащення; 

Підвищені фізичні зусилля при експлуатації рентгенівського обладнання; 

Підвищений рівень шуму, створюваного технічним оснащенням; 

Небезпечний рівень напруги в електричних потужнострумових ланцюгах; 

Пожежна небезпека; 

Хімічні фактори Наявність продуктів іонізації повітря (озон, окисли азоту); 

Наявність пилу свинцю у повітрі, на поверхні устаткування, підлозі, стінах, 

вікнах; 

Біологічні фактори Віруси, бактерії; 

Можливість повітряної і контактної передачі інфекції. 

7.2.1 Рухомі механізми 

Технологія сканування томографа TOSHIBA Alexion 16 полягає в 

одночасному виконанні двох дій: безперервного обертання трубки HeliCool 4,0 

MТЕ навколо об'єкта і безперервного поступального руху столу з пацієнтом через 
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вікно гентрі. Даний рух забеспечує частотно-регульований електропривод Toshiba 

G9, несправність якого може призвести до травмування людей (табл.7.2.1.1). 

Таблиця 7.2.1.1 – Джерела та наслідки дії електропривода Toshiba G9 

Джерела Наслідки 

- Перевантаження електродвигуна; - Виходить з ладу захисно-відключаючий 

пристрій, наслідок - травмування пацієнтів. - Поганий контакт у штепсельному з'єднанні; 

Розглянемо параметри електропривода Toshiba G9 (табл. 7.2.1.2). 

Таблиця 7.2.1.2 – Характеристика привода Toshiba G9 

Джерело живлення 380 В 

Потужність  0,18 кВт 

Частота 50 Гц 

Номінальний струм 1,2 А 

Для уникнення травматизму встановлюються регламенти на рухомі 

частини апарата ДСанПіН 6.6.3-150-2007 (таблиця 7.2.1.3). 

Таблиця 7.2.1.3 – Нормативні та реальні значення сили для рухомих частин  

Найменування Реальні значення Нормативні дані 

Сила притиску, Н 205 до 300 

Сила переміщування, Н 35 до 40 

Розглянуті параметри відповідають встановленим нормам. Засоби та заходи 

від ураження електричним струмом наведені в розділі електробозпеки. 

7.2.2 Хімічні джерела 

В результаті роботи компьютерного томографа відбувається іонізація 

повітря, утворюються шкідливі речовини (озон, окисли азоту), також у 

приміщенні присутній пил свинцю. Джерела впливу шкідливих речовин наведені 

в табл. 7.2.2.1. 

Таблиця 7.2.2.1 – Джерела і наслідки впливу шкідливих речовин 

Джерела Наслідки 

Озон - Легко затримується у повітрі; 

- Здатен глибоко проникати у легені; 

- Подразнює та пошкоджує тканини органів дихання; 

- Призводить до атеросклерозу; 

Окись азоту - Подразнює слизові оболонки; 

- Призводить до набряку легенів; 

- Призводить до хронічного бронхіту; 

- Призводить до нервових розладів; 

Пил свинцю - Токсична дія; 

- Призводить до нейродинамічних розладів. 

Згідно ДСТУ 12.1.005-88 нормується гранично допустима концентрація 

(ГДК) шкідливих речовин у повітрі. В таблиці 7.2.2.2 приведені нормативні та 

реальні значення ГДК, виміряні за допомогою АНТ-3. 



 

 

91 

Таблиця 7.2.2.2 – Нормативні та реальні ГДК шкідливих речовин 

Найменування 

речовини 

Значення ГДК, мг/м3 Клас небезпеки 

Нормативні значення Реальні значення 

Озон 0,1 0,08 I 

Окись азоту 5,0 4,20 III 

Пил свинцю 0,1 0,1 I 

Виходячи з порівняння нормативних та реальних значень, розрахуємо 

повітрообмін, необхідний для створення нормальних умов у приміщенні. 

Щохвилини у процедурній утворюється G1=700 гр озону, G2=789 гр окисі 

азоту та G3= 600 гр свинцю. Швидкість всмоктування вентиляційної установки 

υ=1м/с, площа процедурної становить  S=33 м2. Кількість повітря, що видаляється 

місцевою вентиляцією, дорівнює: V=3600*S*υ =3600*33 м2*1м/с=118800 м3/год. 

Кількість повітря, необхідна для видалення озону, окисі азоту та свинцю 

відповідно становить: V1=G1/Gгдк=700*60/0,1=420000 м3/год, 

V2=789*60/0,5=94680 м3/год, V3 =600*60/0,1=360000 м3/год. Отже, для 

організації повітрообміну необхідно встановити кратність витяжки 

k=V1/V=420000 м3/год /118800 м3/год=3,53≈ 4. 

Виходячи з проведених розрахунків, розглянемо засоби та заходи для 

нормалізації концентрації шкідливих речовин (табл. 7.2.2.3).  

Таблиця 7.2.2.3 – Заходи нормалізації концентрації шкідливих речовин 

Технологічні Штучна припливно-витяжна вентиляція з кратністю припливу -3, витяжки - 4; 

Організаційні Щоденне вологе прибирання із застосуванням 1-2% розчину оцтової кислоти; 

Поверхню стаціонарних захисних пристроїв, які вироблені із свинцю, покривати 

подвійним шаром масляної або емалевої фарби; 

Періодичні медичні огляди робітників; 

Інструктаж з приводу правил особистої гігієни; 

ЗІЗ Індивідуальні засоби захисту з просвинцьованої резини поміщати в чохли з 

клейонки; 

Під рукавички з просвинцьованої резини одягати бавовняні рукавички; 

Дотримання правил особистої гігієни. 

7.2.3 Випромінювання 

Джерелом іонізуючого випромінення являється рентгенівська трубка 

HeliCool 4,0 MТЕ. В таблиці 7.2.3.1 наведені джерела і наслідки. 

Таблиця 7.2.3.1 – Джерела і наслідки рентгенівського випромінювання 

Джерела Наслідки 

HeliCool 4,0 MТЕ - Іонізація повітря; 

- Утворюються шкідливі речовини (озон, окисли азоту) 

Характеристика рентгенівської трубки  наведена в таблиці 7.2.3.2. 



 

 

92 

Таблиця 7.2.3.2 – Характеристика трубки  HeliCool 4,0 MТЕ 

Тип рентгенівської трубки безперервне випромінювання 

Напруга на рентгенівській трубці 125 кВ 

Максимальний потік випромінювання в секунду 0,9 × 1018 

Теплоємність анода 4 000 кHU 

Швидкість охолодження анода трубки: 864 кHU/хв 

Променеве навантаження 10 мкЗв 

Мінімальний час сканування 10 с 

Проведемо розрахунок допустимої потужності та ліміту дози опромінення 

за рік. Потужність дози в годину дорівнює: 𝐷0 = (10 мкЗв/10) × 3600 =

3600 мкЗв/год. Потужність дози на відстані 4,3 м від джерела випромінювання 

дорівнює: 𝐷𝑅 =
𝐾𝑜

4𝜋𝑅2
=

3600мкЗв/год

4×3,14×18,49 м2
= 15,50 мкЗв/год. Тривалість роботи 

рентгенівського апарата за тиждень при однозмінній роботі персоналу категорії 

А 30 годин, за рік – 1500 годин. Доза опромінення за рік: 𝐷 = 15,50 мкЗв/год ×

1500 год = 23250мкЗв/рік = 23,25 мЗв/рік. 

Для забезпечення прийнятих рівнів дозової межі опромінення 

встановлюються радіаційно-гігієнічні регламенти – «Норми радіаційної безпеки 

України НРБУ-97» (таблиця 7.2.3.3). 

Таблиця 7.2.3.3 – Нормативні та реальні дози опромінення 

 Реальні значення Нормативні 

значення 

Допустима потужність дози, мкЗв/год 15,50 13 

Ліміт дози, мЗв/рік 23,25 20 

Розраховані значення більше нормативних, тому застосовуєм заходи та 

засоби захисту від дії іонізуючого випромінювання (табл. 7.2.3.4). 

Таблиця 7.2.3.4 - Заходи та засоби захисту від іонізуючих випромінювань 

Технічні заходи В обладненні Екранування свинцем іонізуючої трубки; 

В приміщенні Просвинцьоване вікно та сталеві двері; 

Пластикові ставні зі сталевою просвинцевою рамою; 

Організаційні 

заходи 

Дистанційне керування томографічним апаратом; 

Обмеження часу в зоні дії випромінення; 

Регулярний медичний огляд працівників; 

ЗІЗ Халати та шапочки з бавовняної тканини, марлева пов’язка; 

Захисні фартухи та рукиці з просвинцьованої гуми. 

7.2.4 Мікроклімат в приміщенні 

Джерела впливу на параметри мікроклімату та можливі наслідки 

розглянемо в таблиці 7.2.4.1. 

Таблиця 7.2.4.1.– Основні джерела впливу на мікрокліматичні умови 

Параметри Джерела Наслідки 



 

 

93 

мікроклімату 

Відносна вологість - Атмосферне повітря; 

- Повітря, що видихається 

людьми; 

 

- Осідання рентгенівського пилу; 

- Проблеми з диханням; 

- Алергічні реакції; 

- Розвиток бактерій, вірусів, грибків; 

Температура 

повітря  

- Атмосферне повітря; 

- Нагрівання трубки HeliCool 

4,0 MТЕ; 

- Нагрівання генератора CPI 

CMP 200 DR; 

- Люди; 

- Зниження працездатності та 

продуктивності праці; 

- Послаблення організму; 

- Підвищення небезпеки травмування; 

Швидкість повітря - Наявність щілин в 

приміщенні; 

- Протяги. 

Робота відноситься до категорії  "легка – 1б", вони виконуються сидячи 

або пов'язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням.  У 

таблиці 7.2.4.2 приведено значення параметрів мікроклімату у кімнаті керування, 

що розглядається згідно ДСанПіН 6.6.3-150-2007. Для заміру параметрів 

мікроклімату в кабінеті використовується термогігрометр ІВТМ-7, анемометр 

DT-619. 

Таблиця 7.2.4.2 - Параметри кабінету з компьютерним томографом  

Параметри мікроклімату Реальні значення Нормативні значення 

Холодний 

період 

Теплий 

період 

Холодний 

період 

Теплий 

період 

Температура повітря t, ºС 20-21 26-27 18-20 18-20 

Температура внутрішніх поверхонь робочої 

зони в теплу пору року, ° С 

24 27 20-23 20-23 

Відносна вологість, % 60 55 40-60 40-60 

Швидкість повітря, м/с 0,1 0,15 0,1 0,1 

Повітрообіг в приміщенні на 1 людину, 

м3/год 

53 30 

Виходячи з проведених замірів та порівняння з нормативними значеннями 

встановлені заходи з охорони праці та безпеки в умовах надзвичайних ситуацій в 

обладнанні та в приміщенні при експлуатації об'єкту (табл. 7.2.4.3-7.2.4.4). 

Таблиця  7.2.4.3 – Заходи з охорони праці та безпеки в умовах надзвичайних 

ситуацій в томографі TOSHIBA Alexion 16. 

Технологічні Встановлення системи охолодження Toshiba A60 P/N; 

 Охолодження рентгенівської трубки трансформаторним маслом; 

Організаційні Регулярне проведення профілактичних оглядів; 

Своєчасний ремонт устаткування; 

ЗІЗ Попередній розігрів трубки перед обстеженням на 10-12 %. 
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Таблиця  7.2.4.4 – Заходи з охорони праці та безпеки в умовах надзвичайних 

ситуацій в приміщенні 

Технологічні Встановлення кондиціонеру типу спліт SAMSUNG AQ 12XLN/X; 

Встановлення вентиляційної установки Wolf KG25F; 

Встановлення 3-x батареї на 4 секцій; 

Організаційні Проведення інструктажу по техніці безпеки при роботі в кабінеті; 

Регулярний медичний огляд працівників; 

Вентиляція з кратністю обміну 3; 

ЗІЗ Медичний одяг – халат, шапочка, рукавиці, марлева пов'язка. 

7.2.5 Шум 

Основним джерелом шуму є генератор компьютерного томографа CPI 

CMP 200 DR (табл. 7.2.5.1). 

 

 

Таблиця 7.2.5.1 – Джерела та наслідки шуму 

Джерела шуму Наслідки 

CPI CMP 200 DR - Порушення слуху; 

- Нервовість; 

- Зниження працездатності та продуктивності праці; 

- Вплив на систему травлення і кровообігу, серцево-

судинну, ендокринну, нервову системи. 

Розмова 

Dell OptiPlex 3020 

Systemair Jet Fan IV 

SAMSUNG AQ 12XLN/X 

Рівень шумових навантажень приведено в таблиці 7.2.5.2.  

Таблиця 7.2.5.2 - Рівень шумових навантажень 

Найменування Реальні значення, дБА Нормативні дані, дБА 

Генератор CPI CMP 200 DR 60,00  

 

50 
Розмова 28,5 

Dell OptiPlex 3020 27,5 

Systemair Jet Fan IV 10,00 

SAMSUNG AQ 12XLN/X 20,11 

Сумарний рівень звукового тиску 60,00  

Рівень звуку у приміщенні перевищує встановлених норм за ДСН 3.3.6.037-

99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». В табл. 

7.2.5.3 приведені заходи та засоби захисту від шумових навантажень. 

Таблиця 7.2.5.3  - Засоби та заходи захисту від шумових навантажень 

Технічні В приміщенні 

Звукоізолюючі двері і стіни (звукопоглинальна піна всередині корпусу) 

Організаційні Дистанційне керування компьютерним томографом; 

Дотримуватись умов експлуатації встановленого обладнання та правил техніки 

безпеки; 

ЗІЗ Протишумові навушники 

7.2.6  Небезпека враження людини електричним струмом 
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У даному приміщенні використовується однофазна електромережа 

напругою 220В, частотою 50 Гц, опір 0,12 Ом, заземлення 4 Ом. В таблиці 7.2.6.1 

наведені джерела ураження і можливі наслідки для людини при дії на неї струму 

різної сили. 

Таблиця 7.2.6.1 – Джерела і наслідки дії електричного струму на людину 

Джерела Сила струму Наслідки 

- CPI CMP 200 DR 

- HeliCool 4,0 MТЕ 

- Toshiba G9 

- Dell OptiPlex 3020 

- SAMSUNG AQ 

12XLN/X 

0,6 –1,5 Слабке свербіння, пощипування шкіри; 

2 –3 Свербіння зап’ястях, злегка зводить м’язи; 

5 –7 Больові відчуття у всій кисті, судороги, слабкий біль у руці  

8 –10 Сильний біль, судороги у руці, руки важко відірвати від електродів; 

10–15 Нестерпний біль у всій руці. Руки не можна відірвати від електродів 

20–25 
Сильний біль. Руки миттєво паралізуються, відірвати їх від 

електродів неможливо, ускладнюється дихання 

50–60 Параліч дихання. Порушується робота серця 

80–100 Параліч дихання. При тривалості дії струму 3 сек 

 300 Те саме, за менший строк 

 

Для оцінки небезпеки враження людини електричним струмом, приведемо 

основні технічні характеристики томографа TOSHIBA Alexion 16 (табл. 7.2.6.2). 

Таблиця 7.2.6.2-Характеристика томографа TOSHIBA Alexion 16 

Джерело живлення 380 В 

Потужність  36 кВт 

Частота 50 Гц 

Анодний струм 4 мА 

Далі наведені основні заходи та засоби захисту від ураження електричним 

струмом в обладненні і приміщенні відповідно (табл. 7.2.6.3 - 7.2.6.4). 

Таблиця 7.2.6.3 Заходи та засоби захисту від ураження електричним 

струмом в TOSHIBA Alexion 16. 

Технологічні 

Н
о

р
м

ал
ь
н

и
й

 

р
еж

и
м

 

р
о

б
о

ти
 

Висока швидкість охолодження рентгенівської трубки (4-5 

хв.); 

Мережевий шнур томографа має гумову ізоляцію, є 

трижильним і має вилку із заземлюючими контактами; 

Корпус виготовлений з діелектричного полімера; 

Ізольовані проводи та кабелі томографа; 

А
в
ар

ій
н

и

й
 

р
еж

и
м

 

р
о

б
о

ти
 Електроживлення томографа відключається шляхом 

натискання однієї з трьох кнопок Stop: на правій або лівій 

сторонах контрольної панелі «гентрі», на пульті керування 

оператора; 

Організаційні  Проведення профілактичних оглядів томографа; 

Регулярна заміна кабелів і ізоляції томографа; 

ЗІЗ  Дотримання правил експлуатації томографа; 

Не залишати включений томограф без нагляду. 

Таблиця 7.2.6.4-Заходи захисту від ураження електричним струмом 

Технологічні 

Н
о

р
м ал ь
н

и
й

 

р
е

ж
и м
 

р
о

б
о

ти
 Застосовувати загальну шину заземлення, яка об'єднана з 

нейтральним дротом сітьового живлення біля комутаційного 
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апарата; 

Електричні розетки із заземлювальним контактом і пристроєм 

захисного відключення; 

Підлога покривається  антистатичним лінолеумом; 

Електричні кабелі й дроти прокладаються в підпідлогових 

каналах; 

Металеві частини устаткування повинні бути приєднані до 

шини заземлення мідним дротом; 

Світильники на висоті 2,8м (не менше 2,5м) 

А
в
ар

ій
н

и

й
 

р
еж

и
м

 

р
о

б
о

ти
 

Апаратуру необхідно приєднувати до мережі комутаційним 

апаратом, при розмиканні (вимиканні) якого всі без винятку 

частини апаратури мають знеструмлюватися; 

Організаційні  Інструктаж з електробезпеки; 

Своєчасний огляд та профілактичні дії; 

Суворе дотримання правил і норм, визначених чинними 

нормативними документами; 

Індивідуальні  Діелектричні килимки; 

Ізолюючі підставки на землі. 

 

7.2.7  Небезпека пожежі 

В приміщенні знаходиться компьютерний томограф, несправність якого 

може призвести до пожежі (табл. 7.2.7.1).  

Таблиця 7.2.7.1 – Джерела і наслідки пожежі 

Джерела Наслідки 

Пошкодження або стріння ізоляції проводів відбувається коротке замикання, рух струму 

неравномірний, генератор перегрівається і стає 

очагом пожежі; 

Перегрів кабелів  починають плавитись провода, утворюється 

запах, відбувається займання навколишніх 

предметів; 

Іскріння в місці поганого контакту кабелів 

томографа 

витікання струму, що потрапляє на горючі 

матеріали і призводить до пожежі 

Перегрів рентгенівскої трубки розбивається трубка, починають поступово 

плавитись електроди, відбувається займання 

навколишніх предметів. 

Розглянемо пожежну безпеку кабінету для запобігання таких випадків. 

Згідно нормативного документу ГОСТ 12.1.004-91 Пожежна безпека, 

встановлюємо категорію приміщення, клас пожежі та клас зони приміщення по 

пожежній безпеці (таб. 7.2.7.2). 

Таблиця 7.2.7.2 – Характеристика вибухонебезпечності та пожежної 

небезпеки кабінету 

Матеріали присутні в 

аудиторії 

Клас пожежі Клас зони приміщення по 

пожежній безпеці 

Категорія 

вибухонебезпе

чності 
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приміщення 

електроустаткування 

дерево 

А, Е II -II а В 

В приміщені встановлено вогнегасник типу  ВВ-5 (табл. 7.2.7.3).  

 Таблиця 7.2.7.3 – Характеристика вогнегасника типу ВВ-5 

Категорія 

приміщення 

Гранична захищувана 

площа, м2 

Клас 

пожежі 

Вуглекислотний 

вогнегасник, 

місткістю 5л 

В 400 А 1 

В приміщені також розміщені сповіщувачі типу ДТЛ (табл. 7.2.7.4). 

Таблиця 7.2.7.4 – Характеристика сповіщувача 

Тип сповіщувача ДТЛ 

Темп. спрацювання, С0 72 

Інерційність спрацювання, с 120 

Захищувана площа, м2 15 

Висота приміщення, м 3,5 

Площа, що контролюється, м2 25 

Додатково наведено поверховий план евакуації з приміщення та відділення 

діагностики (рис. 7.2.7.1). 

 

Рисунок 7.2.7.1– Поверховий план евакуації. 

Заходи по пожежній безпеці, що застосовуються в приміщенні для 

уникнення надзвичайних ситуацій описані в таблиці 7.2.7.5. 

Таблиця 7.2.7.5 Заходи та засоби захисту від пожежі в приміщенні. 

Т
ех

н
о

л
о

гі
ч

н
і 

Нормальний 

режим  

роботи 

В обладненні Рентгенівська трубка виконана з використанням 

тугоплавкого матеріалу – вольфрам; 

Корпус виконан з тугоплавкого просвинцьованого полімеру; 

В приміщенні У загальному коридорі, поруч з кабінетом, знаходиться 

вуглекислий вогнегасник ВВ-5; 

Застосовуються дроти з важкогорючою і негорючою 

ізоляцією; 

Аварійний 

режим  

Датчики  автоматичного пожежегасіння ; 

О р
г

ан із
а

ц
і

й
н і  Своєчасне проведення профілактичних оглядів, ремонтів устаткування; 

Регулярне змащування або заміна кабелів томографа; 



 

 

98 

Вільний доступ до мережних рубильників і вимикачів; 

Інструктаж з пожежної безпеки; 

Організація навчань з пожежної охорони; 

Наявний детальний план евакуації; 

З
ІЗ

  Суворе дотримання правил і норм, визначених чинними нормативними 

документами; 

Фільтруюча пов’язка (або мокра пов’язка) на обличчя, захисні окуляри. 

Висновки 

Ми розглянули план приміщення кабінету комп'ютерної томографії. 

Встановили, що мікрокліматичні параметри даного приміщення відповідають 

встановленим нормам. Рівень шуму знаходиться в допустимих нормативних 

межах. Також в даному розділі охорони праці розглянуто заходи безпеки від 

ураження електричним струмом та заходи пожежної безпеки при роботі в 

кабінеті. Площа і висота приміщення мають оптимальні показники. 

В цілому обладнання приміщення відповідає усім вимогам та дозволяє 

комфортно працювати. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Відповідно до поставленої мети магістерської дисертації було досліджено 

послідовності алгоритмів попередньої обробки томографічних знімків в плані 

оптимізації для задач виявлення морфологічних характеристик патологій в 

черепно-лицьової області та розроблено комп’ютерну модель для тривимірної 

візуалізації таких патологій. 

Мета досягнута в повному обсязі шляхом вирішення поставлених задач. 

1) Задача оптимізації алгоритмів та параметрів фільтрації зображень для 

позбавлення від технічних шумів: результатом досліджень з урахуванням 

особливостей медичних знімків в даній галузі діагностики стали наступні 

висновки і рекомендації. Оптимальним для позбавлення технічного шуму є фільтр 

Гауса при розмірі апертури . Це корелює з логічним припущенням щодо 

надання більш близьким точкам околиці досліджуваного пікселя суттєвішого 

впливу на остаточний результат, ніж далеким. Також логічно зазначити, що при 

збільшенні апертури результат роботи стає більш «розмитим». При порівнянні 

щодо даного критерію фільтр Гаусса дає кращий результат, ніж медіанний або 

фільтр «Рухоме середнє у вікні».  
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2) Для фільтрації набору томографічних зрізів, де кістки несуть основну 

інформацію про об'єкт, доцільно використовувати морфологічну операцію close. 

Вона видаляє темні деталі зображення, тим самим підкреслюючі світлі, що в 

даному випадку є об’єктом діагностики.  

 Для виявлення границь зображення досліджено алгоритм, який заснований 

на пошуку градієнта та використанні диференційних операторів. Слід зазначити, 

що для виявлення границь оператор Лапласа використовує другу часткову 

похідну. Вона не виявляє, а підкреслює перепади яскравості пікселя. На відміну 

від градієнта, лапласіан – скалярна, а не векторна величина. Отже, результат 

роботи – знаходження «піків» зображення, а не виявлення границь. Також 

ненаправленим є оператор Марра, з чого витікають недоліки побудованих на їх 

основі контурів. Для виявлення границь при малорозмірних патологіях 

застосовується алгоритм Кані. Недоліками цього алгоритму є складність 

реалізації і дуже велика ресурсомісткість. Однак алгоритм нечутливий до шумів, 

чітко виділяє контур і дозволяє виявляти внутрішні контури об'єкта. Крім того він 

виключає помилкове виявлення контуру там, де об'єктів немає. Для виявлення 

границь при великорозмірних патологіях використовується оператор Собеля або 

Превітта. За показниками швидкості роботи оператори Робертса, Превітта та 

Собеля демонструють задовільні результати. Однак слід врахувати незручність 

застосування оператора Робертса (немає чітко вираженого центрального пікселя). 

Різниця між операторами Превітта и Собеля полягає у використанні оператором 

Собеля вагового коефіцієнта 2 для середніх елементів, що зменшує ефект 

згладжування за рахунок надання більшої ваги середнім точкам. 

3) В середовищі LabVIEW розроблена модель, алгоритми та відповідні 

модулі для реалізації порівняння патологічної частини досліджуваного об’єкту 

(черепно-лицевої області пацієнта) з дзеркально відображеною здоровою його 

частиною та візуалізації відмінностей на 3-D реконструкції об’єкту. Відмінності 

позначаються іншим кольором. Завдяки попередній обробці вхідних зображень, 

можливості виділення дрібних або великорозмірних деталей, передбаченим 

налаштуванням щодо порогу чутливості відмінностей та щільності досліджуваних 
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тканин об’єкту, розроблений інструментарій надає додаткові можливості лікарю 

для діагностики патологій. Слід зазначити ще одну важливу деталь, що є 

результатом виконаної роботи. Виявлені відмінності патологічної частини від 

здорової містять всю інформацію, необхідну для виготовлення на 3D-принтері 

прототипу протезу в разі потреби усунення патології оперативним шляхом. 

Результатом роботи магістерської дисертації є розробка платформи для 

візуалізації морфологічних показників патологій черепно-лицевої хірургії. 

Подальші дослідження в цьому напрямі перспективні для удосконалення засобів 

клінічної медицини. 

На даному етапі можливе застосування розроблених методик та алгоритмів 

для вирішення ще однієї дуже важливої проблеми. Це пов’язано з дослідженнями 

для удосконалення захисних шоломів для військовослужбовців. При 

випробуваннях таких шоломів використовуються муляжі голови, виготовлені з 

технічного пластиліну чи силікону, але без кісткового наповнення такі муляжі 

суттєво відрізняються від реальності. Розроблені в дисертації методики надають 

можливість для виготовлення на 3D-принтері згладженого (усередненого) 

прототипу черепу, подальшого його заповнення силіконом і таким чином 

удосконалення випробувальних муляжів. 
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