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ВСТУП 

Дисципліна “Методи обробки цифрових зображень” є варіативною дисципліною 

для підготовки фахівців за ОКР «бакалавр геології», що викладається на 3 курсі (у 6-му 

семестрі) в обсязі 90 годин (34 години – лекції, 17 годин – практичні заняття, 39 годин – 

самостійна робота). Закінчується заліком. 

Дана програма орієнтована на підготовку студентів, що навчаються за 

спеціалізацією «геоінформатика». 

Мета навчальної дисципліни “Методи обробки цифрових зображень” полягає у 

ознайомленні студентів із загальними принципами, методами та конкретними 

алгоритмами обробки та перетворень цифрової двовимірної інформації – цифрових 

зображень. 

Завдання – вивчення фізичних засад, методичних та алгоритмічних основ 

реєстрації, трансформації, обробки, перетворення та візуалізації цифрових зображень в 

різних областях застосувань геологічної галузі (цифрова картографія, обробка даних 

дистанційних зондувань, цифрова мікроскопія мінералів та гірських порід тощо). 

Предмет навчальної дисципліни “Методи обробки цифрових зображень” включає 

наступні основні розділи: основи цифрового представлення зображень; просторові 

методи покращення зображень; частотні методи покращення зображень; відновлення 

зображень; корекція цифрових зображень; кратномасштабна обробка; стиснення 

зображень; морфологічна обробка зображень; сегментація зображень; розпізнавання 

об’єктів. 

Вимоги до попередніх знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

 особливості реєстрації електромагнітних хвиль різних довжин хвиль; 

 принципи формування цифрових зображень; 

 поняття дискретизації та квантування; 

 поняття просторової, спектральної та радіометричної роздільної здатності; 

 спектральний аналіз, теорію фільтрації; 

 основні поняття теорії ймовірностей та математичної статистики; 

 математичний аналіз, методи обчислювальної математики; 

 основи теорії інформатики; 

Студент повинен вміти: 

 володіти спеціалізованим прикладним програмним забезпеченням (системи 

обробки растрових зображень, пакети математичного аналізу); 

 обчислювати оцінки параметрів статистичних розподілів, будувати гістограми; 

 виконувати математичні операції диференціювання, інтегрування, обчислення 

часткових похідних тощо; 
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 виконувати пряме і зворотне перетворення Фур’є, обчислювати і будувати 

амплітудно-частотні характеристики; 

 застосовувати на практиці теорему дискретизації Шеннона-Котельнікова; 

 розробляти алгоритми та створювати на їх основі програмні модулі. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Варіативна навчальна дисципліна 

«Методи обробки цифрових зображень» є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком «Геологія» студентів 

спеціальності «геоінформатика». Оволодіння цією дисципліною дозволить майбутнім 

фахівцям вільно оперувати із будь-якими геолого-геофізичними даними, що представлені 

у цифровій формі. Також ця дисципліна слугує підґрунтям для вивчення таких спеціальних 

дисциплін, як «Методи класифікації в розв’язанні геологічних задач», «Статистичний 

аналіз в геології», «Інформаційні технології в геофізиці». 

Система контролю знань. Навчальна дисципліна «Методи обробки цифрових 

зображень» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 (двох) 

змістових модулів. В межах змістових модулів передбачені наступні форми поточного 

контролю: опитування, захист виконаних практичних робіт, модульна контрольна 

робота. Максимальна кількість балів, що може бути набрана в кожному із змістових 

модулів, наведена в таблиці 1: 

Таблиця 1 

Форми поточного 

контролю 
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Змістовий модуль 1 5 30 15 50 

Змістовий модуль 2 5 30 15 50 

 100 

 

Опитування передбачає оцінювання викладачем відповідей студентів на 

запитання, а також результатів виконання студентами домашніх завдань. 

Захист практичних робіт полягає у демонстрації студентом результатів виконання 

практичної роботи із відповідними поясненнями щодо теоретичних основ, використаних 

методів і методики виконання завдання. 

Модульна контрольна робота проводиться у формі комп’ютерного тестування. 

Типи завдань1, що використовуються в тестах: одиночний вибір; множинний вибір; 

                                                 
1
 Для проведення тестування використовується програма MyTestX, що розповсюджується автором-

розробником безкоштовно. Сайт програми: http://mytest.klyaksa.net/ 
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встановлення порядку; співставлення; погодження / спростування; введення числа з 

клавіатури; вибір частини зображення; перестановка літер і чисел. 

Результати навчальної діяльності студентів за весь курс оцінюються за 100-бальною 

шкалою, тобто за результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-

бальною системою. Підсумкова оцінка розраховується як сума кількості балів, отриманих 

студентом за два змістові модулі. Розрахунок виконується за наступною формулою: 

ПО = ЗМ1 + ЗМ2  

де: ПО – підсумкова оцінка; ЗМ – кількість балів, отримана студентом за певний змістовий 

модуль. 

Співвідношення між набраною кількістю балів та оцінкою за національною шкалою 

наведено у таблиці 2. Кінцева форма оцінювання успішності студентів – 

диференційований залік визначається підсумковою оцінкою та відбувається згідно 

навчального плану в кінці семестру. 

Таблиця 2 

Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 відмінно 5 відмінно 

85-89 добре (дуже добре) 
4 добре 

75-84 добре 

65-74 задовільно 
3 задовільно 

60-64 задовільно (достатньо) 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
2 незадовільно 

1-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

1 
Основи цифрового представлення 

зображень 
3 0 2 

2 
Просторові методи покращення 

зображень 
3 3 5 

3 Частотні методи покращення зображень 4 3 5 

4 Відновлення зображень 4 3 5 

5 Обробка кольорових зображень 3 0 2 

Модульна контрольна робота2 № 1   1 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

6 Вейвлети і кратномасштабна обробка 4 0 4 

7 Стиснення зображень 3 0 3 

8 Морфологічна обробка зображень 3 2 4 

9 Сегментація зображень 3 3 3 

10 Розпізнавання об’єктів 4 3 4 

Модульна контрольна робота № 2   1 

Всього 34 17 39 

 
Загальний обсяг – 90 год., в тому числі: 
Лекції – 34 год.  Практичні – 17 год.  Самостійна робота – 39 год. 
 

Методи обробки цифрових зображень 
 

ІІ семестр 
34 години лекцій і 17 годин практичних (на одного студента) – 1 лекція на тиждень і 1 
практичне заняття на 2 тижні. 

                                                 
2
 Модульні контрольні роботи проводяться у позааудиторний час 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Основи цифрового представлення зображень (3 год.) 

Лекція 1. Електромагнітний спектр і реєстрація цифрових зображень 

Світло і електромагнітний спектр. Реєстрація зображення з допомогою одиночного сенсора, 

лінійні сенсорів, матриці сенсорів. Проста модель формування цифрового зображення.  

Лекція 2. Дискретизація і квантування зображення 

Просторова і радіометрична роздільна здатність. Яскравість. Збільшення і зменшення цифрових 

зображень. Поелементні операції над зображенням. Лінійні і нелінійні перетворення. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Знайомство та опрацювання літератури з наступних тем: формування зображень у різних 

діапазонах електромагнітного спектру; цифрова фотографія в геологічних застосуваннях. 

Література [1, 3, 14]. 

 

ТЕМА 2. Просторові методи покращення зображень (3 год.) 

Лекція 3. Методи перетворення зображень 

Градаційні перетворення. Робота з гістограмою. Арифметико-логічні операції. 

Лекція 4. Основи просторової фільтрації 

Лінійна фільтрація. Фільтри, що базуються на порядкових статистиках. Фільтри підвищення 

різкості. Комбінування методів просторового покращення зображень. 

Практичне заняття 1. (3 год.) 

Поелементні операції над зображеннями. Побудова і обробка гістограм. Просторова фільтрація. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 

Вивчення теоретичного матеріалу. Розв’язання задач. Підготовка звіту з практичної роботи. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11]. 

 

ТЕМА 3. Частотні методи покращення зображень (4 год.) 

Лекція 5. Фур’є-аналіз. Фільтрація в частотній області 

Одно- і двовимірне перетворення Фур’є. Фільтрація в частотній області. 

Лекція 6. Цифрові фільтри 

Фільтри низьких частот. Фільтри високих частот. Гомоморфна фільтрація. 

Практичне заняття 2. (3 год.) 

Основні кроки фільтрації в частотній області. Побудова фільтрів в частотній області 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 

Вивчення теоретичного матеріалу. Розв’язання задач. Підготовка звіту з практичної роботи 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 17]. 

 

ТЕМА 4. Відновлення зображень (4 год.) 

Лекція 6. Прибирання завад із цифрового зображення 
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Модель процесу спотворення/відновлення зображення. Модель завад. Прибирання завад 

(періодичних та випадкових). 

Лекція 7. Відновлення зображень 

Лінійні спотворення. Геометричні перетворення. Інверсна фільтрація. 

Практичне заняття 3. (2 год.) 

Моделювання процесу спотворення/відновлення зображення. Генерація випадкового 

просторового шуму із заданим розподілом. Оцінювання параметрів шуму. Адаптивна фільтрація. 

Просторові трансформації зображень. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 

Вивчення теоретичного матеріалу. Розв’язання задач. Підготовка звіту з практичної роботи 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

ТЕМА 5. Обробка кольорових зображень (3 год.) 

Лекція 8. Основи теорії кольору 

Колірні моделі RGB, CMYK, HSI. Псевдокольори. 

Лекція 9. Основи обробки кольорових зображень 

Колірні перетворення. Згладжування і підвищення різкості. Колірна сегментація. Стиснення 

кольорових зображень. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) 

Знайомство та опрацювання літератури з теми: Трансформації колірних гістограм. 

Література [1, 3, 10]. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 6. Вейвлети і кратномасштабна обробка (4 год.) 

Лекція 9. Введення в  теорію вейвлетів 

Перетворення Хаара. Піраміди зображень. Кратномасштабний розклад. 

Лекція 10. Вейвлетні перетворення 

Одновимірні вейвлет-перетворення. Двовимірні вейвлет-перетворення. Вейвлетні пакети. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Опрацювання теоретичного матеріалу. Розв’язання задач. 

Література [1, 3, 12]. 

 

ТЕМА 7. Стиснення зображень (3 год.) 

Лекція 11. Основи теорії кодування 

Моделі стиснення зображень. Елементи теорії інформації. 

Лекція 12. Стиснення зображень 

Стиснення без втрат. Стиснення із втратами. Стандарти стиснення зображень. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) 

Вивчення теоретичного матеріалу. Опрацювання літератури з теми: Використання вейвлетних 

перетворень для стиснення зображень. 

Література [1, 3, 7, 13]. 

 

ТЕМА 8. Морфологічна обробка зображень (3 год.) 

Лекція 13. Базові поняття та визначення 

Основи теорії множин. Логічні операції над двійковими зображеннями. Поняття дилатації, ерозії, 

розмикання, замикання множин. 

Лекція 14. Деякі основні морфологічні алгоритми 

Виявлення границь. Заповнення областей. Виділення зв’язаних компонент. Опукла оболонка. 

Побудова остову. 

Практичне заняття 4. (2 год.) 

Напівтонова морфологія. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Вивчення теоретичного матеріалу. Розв’язання задач. Підготовка звіту з практичної роботи. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 8, 16]. 

 

ТЕМА 9. Сегментація зображень (3 год.) 

Лекція 15. Виявлення контурів 

Виявлення розривів яскравості. Виявлення контурів і границь. Порогова обробка. 

Лекція 16. Сегментація 

Сегментація на окремі області. Сегментація по морфологічним водорозділам. 
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Практичне заняття 5. (3 год.) 

Виявлення і підсилення контурів. Методи сегментації: зворотних відстаней; градієнтів; 

використання маркерів. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) 

Вивчення теоретичного матеріалу. Розв’язання задач. Підготовка звіту з практичної роботи. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16]. 

 

ТЕМА 10. Розпізнавання об’єктів (4 год.) 

Лекція 17. Задачі розпізнавання і класифікації 

Образ і класи образів. Розпізнавання на основі теорії розв’язків. Алгоритми навчання 

класифікаторів. 

Лекція 18. Структурні методи розпізнавання 

Співставлення. Синтаксичне розпізнавання. 

Практичне заняття 5. (3 год.) 

Представлення і опис елементів зображення. Розпізнавання на основі теорії розв’язків. Структурне 

розпізнавання. Адаптивні системи розпізнавання. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Вивчення теоретичного матеріалу. Опрацювання літератури на теми: Штучні нейронні мережі та 

алгоритми їх навчання; Статистично оптимальні класифікатори; Підсилення слабких класифікаторів 

(бустинг). Підготовка звіту з практичної роботи. 

Література [1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16]. 
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