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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. На поточний момент автоматизовані 
комп'ютерні системи, які застосовують алгоритми обробки зображень зайняли 
невід'ємне місце в переважній більшості напрямків науки і техніки.  

За допомогою комп'ютеризованих систем обробки зображень можна істотно 
збільшити ефективність і швидкість медичних обстежень, збільшити точність та 
знизити вартість процесів контролю якості продукції, підвищити безпеку 
управління транспортними засобами і таке інше. 

Медичні знімки, поліпшені за допомогою алгоритмів обробки зображень, в 
поєднанні зі знімками зробленими протягом життя пацієнта, є потужним 
інструментом, що дозволяє лікарю швидше і точніше діагностувати захворювання. 

Системи обробки зображень дозволяють поліпшити контраст, поєднати різні 
частини знімків, додати або видалити шари з різноманітною додатковою 
інформацією, класифікувати захворювання виходячи з даних знімків. 
Розвиваються також системи відстеження позиції медичного інструменту в режимі 
реального часу, системи відстеження стану органів з компенсацією рухів і подібні 
до них. 

Велике значення системи обробки зображень мають також для військової 
області. Технології видалення шуму застосовуються в усіх системах для 
збільшення якості знімків: космічних телескопів, аерофотозйомки, безпілотних 
дронів. Актуальні на даний момент завдання автоматизації класифікації космічних 
об'єктів та супутникових знімків.  

Сучасні системі обробки зображень зтикаються із впливом шумів. Оптичні 
датчики, а також пристрої оцифровки оптичного сигналу мають конструктивні 
особливості, які приводять до зниження якості сигналу при різних умовах зйомки, 
які не відповідають вимогам пристрою. Додатковим джерелом шуму є канали 
передачі даних в системі. 

Об’єм оброблюваних даних постійно зростає через стрімке зростання розміру 
знімків. Гонка за підвищенням якості зображень веде до неминучого підвищення 
сумарної складності обчислень алгоритму зважаючи на необхідність підтримки 
стабільної кількості фреймів в секунду. 

Найбільш популярним в галузі усунення імпульсних шумів є медіанний 
фільтр, який можна віднести до нелінійних цифрових фільтрів. Даний фільтр 
показує високі показники шумопригнічення і в той же час збереження деталей 
зображення, що є не менш важливим для подальшої обробки зображення і 
вилучення даних з нього. На базі медіанного фільтра побудовані також зважений 
медіанний, адаптивний медіанний, адаптивний зважений фільтр, адаптивний 
фільтр, що перемикається та інші. Ключовою особливістю даних фільтрів є 
застосування алгоритму детектування зашумленості пікселя. Отримавши 
ймовірність зашумленості, алгоритм приймає рішення про накладення медіанного 
фільтра і його параметрів, що дозволяє істотно підвищити якість фільтрації. Задачі 
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такого типу досліджено Д. Браунрігом, С.Аккоулом, А. Сайдом, М. Белангером, Ю. 
Ханекаром, К. Куангом та іншими провідними вченими та їх науковими школами.   

Важливою є і складність подібних алгоритмів, адже багато пристроїв є 
автономними і використовують батарейне живлення. Таким чином будь-яке 
ускладнення обчислень безпосередньо веде до зростання енергоспоживання і, як 
наслідок, зниження дальності польоту та/або часу автономної роботи кінцевого 
пристрою. 

Таким чином, оскільки системи обробки зображень та комп'ютерного зору 
широко застосовуються в сучасній медицині, автомобільній та аерокосмічній 
промисловості, а оптичні датчики, а також пристрої оцифровки оптичного сигналу 
мають конструктивні особливості, які приводять до зниження якості сигналу при 
різних умовах зйомки актуальною науковою задачею є розробка апаратних та 
програмних засобів адаптивної нелінійної цифрової фільтрації на основі детекторів 
шуму.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана на кафедрі автоматики та управління в технічних системах  
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
згідно плану держбюджетної науково-дослідницької роботи Міністерства освіти і 
науки України «Розробка програмно-алгоритмічних засобів аналізу та 
перетворення динамічних об’єктів» (ДР №0111U002272), а також міжнародних 
проєктів: угода між установами програми (Aston University) та країн партнерів (НТУ 
«ХПІ») за програмою ERASMUS+; У рамках виконання проекту НТУ «ХПІ» 
«dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» 
(Project Number: 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) за програмою 
ERASMUS+, в яких здобувач був виконавцем окремих етапів.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є поліпшення якості 
обробки зображень та підвищення швидкості їх обробки  шляхом розробки 
апаратних та програмних засобів для адаптивної нелінійної цифрової фільтрації у 
реальному масштабі часу.  

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі були сформульовані 
такі завдання: 

- провести аналіз сучасних системи комп’ютерного зору, шляхи впливу шумів 
та методи їх видалення; 

- провести дослідження найбільш продуктивних методів фільтрації шумів; 
- розробити програмну модель ASWM фільтр на ПЛІС; 
- розробити методи зниження витрачених апаратних ресурсів і провести 

оцінку їх впливу на продуктивність: 
- провести дослідження та впровадження розроблених моделей та методів для 

синтезу фільтра з поліпшеною архітектурою на базі  ПЛІС і процесорів з 
підтримкою SIMD команд ARM NEON. 

Об'єкт дослідження – процес  адаптивної нелінійної цифрової фільтрації 
зображень на основі детекторів шуму. 

Предмет дослідження – апаратні та програмні засоби цифрової фільтрації, що 
поліпшують якість зображень, уражених імпульсним шумом. 
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Методи дослідження. При розв’язанні науково-прикладної проблеми було 
використано широкий спектр методів. Теоретичні положення дисертації базуються 
на основах теорії цифрової обробки сигналів. При розробці математичної моделі 
адаптивного зваженого медіанного фільтру  було використано методи теорії графів 
та дослідження операцій. Для моделювання зашумлюючого впливу 
використовувались положення теорії ймовірностей та математичної статистики. 
Для побудови та дослідження VHDL-моделей використовувалась теорія цифрових 
автоматів і булева алгебра. Для реалізації цифрових фільтрів використовувались 
методи оптимізації програмного забезпечення.  Оцінка експериментальних даних, 
отриманих в ході роботи, проводилася на основі методів математичної статистики.  

Наукова новизна одержаних результатів: 
1) Удосконалено програмну модель адаптивного зваженого медіанного 

цифрового фільтра зображень з обчисленнями з фіксованою точкою мовою Python, 
яка відрізняється від відомих можливістю конфігурувати кількість біт у дрібній та 
цілій частинах числа, що дозволяє проаналізувати необхідну розрядність 
математичних операцій. 

2) Отримав подальшого розвитку алгоритм адаптивного зваженого 
медіанного цифрового фільтра зображень, фільтр удосконалено шляхом реалізації 
блоків оцінки вагових коефіцієнтів та механізму байпасування розрахунків, що дає 
змогу знизити апаратні витрати на його реалізацію на базі ПЛІС. 

3) Вперше запропоновано алгоритм цифрової фільтрації з пост-
фільтраційним прийняттям рішення, який не має архітектурних недоліків 
виявлених в результаті дослідження найбільш продуктивних адаптивних фільтрів, 
зокрема адаптивного зваженого медіанного фільтру що перемикається, що 
дозволяє реалізувати фільтрацію імпульсних шумів на сучасних апаратних 
платформах оптимальним шляхом. 

4) Удосконалено метод реалізації фільтру з пост-фільтраційним прийняттям 
рішення на базі ПЛІС, та процесорних архітектурах з векторним набором команд, 
зокрема ARM NEON та Intel SSE/AVX, що дозволяє виконувати фільтрацію 
імпульсних шумів за допомогою процесорного модуля в режимі реального часу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в доведенні 
теоретичних положень дисертації до конкретних методів, рекомендацій та їх 
безпосередньому використанні при реалізації цифрових фільтрів. Зокрема, до 
практичних результатів слід віднести: 

− запропонована повністю конвеєризована реалізація адаптивного зваженого 
медіанного цифрового фільтра зображень (ASWM), що дозволяє повністю 
синтезувати фільтр для сучасних мікросхем ПЛІС та реалізувати модуль фільтрації, 
що працює в режимі реального часу. 

− проведено аналіз апаратних витрат на реалізацію на базі ПЛІС зваженого 
медіанного цифрового фільтра та фільтра з пост-фільтраційним прийняттям 
рішення, що дозволяє підтвердити ефективність запропонованих методів зниження 
апаратних витрат.  

− розроблені програмні рішення для синтезу і верифікації повністю 
конвеєризованої реалізації зваженого медіанного цифрового фільтра і фільтра з 
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пост-фільтраційним прийняттям рішення, що дозволяє синтезувати фільтри та 
провести веріфікацію їх роботи за допомогою обробки штучно пошкоджених 
імпульсним шумом зображень. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові положення, результати, 
висновки і рекомендації дисертаційної роботи отримані автором особисто. Серед 
них: запропоновано метод оптимальної реалізації адаптивного зваженого 
медіанного цифрового фільтра, що перемикається для ПЛІС, програмна модель 
фільтра та аналіз поведінки зі обмеженою кількістю ітерацій модулю оцінки 
вагових коєфіціентів, метод адаптивної нелінійної фільтрації цифрових зображень 
з пост-фільтраційним прийняттям рішення про зашумлення, метод реалізації 
адаптивного нелінійного фільтра цифрових зображень з пост-фільтраційним 
прийняттям рішення про зашумлення для апаратних платформ ПЛІС та 
процесорних архітектур з векторним розширенням команд. 

Апробація результатів дисертації. Апробацію основних положень, ідей, 
висновків дисертаційної роботи проведено на міжнародних науково-технічних 
конференціях: «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 
здоров'я» (м. Харків, 2016 р., м. Харків, 2017 р., м. Харків, 2019 р., м. Харків, 2020 
р.); «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування» (м. Харків, 2016 р., м. 
Харків, 2017 р., м. Харків, 2018 р., м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані у 12 наукових працях, 
з них: 3 статі у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному 
періодичному фаховому виданні, 8 публікацій в матеріалах наукових конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації 
двома мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
та додатків. Повний обсяг дисертації становить 164 сторінки, серед них: 54 рисунка 
(з них 5 на окремих сторінках) та 16 таблиць (з них 1 на окремих сторінках), список 
з 60 найменувань використаних джерел на 6 сторінках. Робота містить 6 додатків 
на 41 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Вступ дисертаційної роботи містить: обґрунтування актуальності теми й наукових 

задач; інформацію про зв’язок роботи з науковими програмами; мету й задачі 
дослідження; об’єкт, предмет і методи дослідження; характеристику наукової новизни та 
практичного значення отриманих результатів, а також особистого внеску здобувача; дані 
щодо реалізації, апробації та публікації результатів роботи. 

У першому розділі «Системи комп'ютерного зору» проаналізовано загальну 
структуру сучасних систем комп’ютерного зору. Встановлено основні етапи 
обробки даних в системі та визначено основні тенденції розвитку та існуючі 
потреби забезпечення якості та швидкості систем такого роду. Також розглянуто 
сучасні світлочутливі датчики та основні види впливів на данні зображень (зокрема 
теплові та електромагнітні) в типовій системі, а також розповсюджені математичні 
моделі шумів, що погіршують якість вихідних показників систем управління та 
обробки даних.  
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Світло проходячи через систему фокусування потрапляє на світлочутливу 

матрицю, де і відбувається оцифровка світлового сигналу. До цього моменту 
програмне забезпечення не має фізичної можливості впливати на процес. Фактично 
програмне забезпечення отримує дані з матриці і тільки після цього можна 
розглядати дані на привід видалення шуму. 

Датчик являє собою матрицю світлочутливих елементів, з'єднаних між собою 
таким чином, що сигнал послідовно проходить від осередку до осередку в напрямку 
підсилювача і пристрої оцифрування даних (АЦП). 

У наслідок впливу температур на матриці може з'являтися зайвий заряд, що 
веде до спотворення даних і, як наслідок, зниження якості зображення. Протягом 
подальшої передачі даних каналом зв'язку, на нього впливають адитивні і 
мультиплікативні зашумлюючі сигнали. Крім того, частіше за все, прийнятий 
сигнал надходить на вхід підсилювача, який в свою чергу вносить додаткову 
адитивну похибку. Не менш важливим є шум квантування АЦП. 

В процесі передачі інформації каналами зв’язку зазвичай використовують 
алгоритми контролю її цілісності, які дозволяють визначити які дані пошкоджені і 
навіть частково відновити їх. До подібних алгоритмам відносять коди Хеммінга, 
циклічні коди, коди CRC, коди Ріда-Соломона та ін.  

Нажаль на етапі зчитування даних з матриці немає можливості контролювати 
появу імпульсних шумів в наслідок роботи близько розташованої електроніки чи 
атмосферних ефектів. Через високі швидкості обміну і великий обсяг даних 
інформація передається в «сирому» вигляді без можливості відстежити і виправити 
помилки, що спостерігаються в наслідок не ідеальності датчика і каналу передачі. 

В даному розділі проаналізовано наявні методи фільтрації шумів, зокрема 
лінійні та нелінійні просторові фільтри, адаптивні фільтри, фільтри з детекторами 
шуму. Проведено аналіз та класифікація  популярних методів детектування шуму, 
зокрема алгоритму адаптивного нелінійного зваженого медіанного фільтру, та 
виявлено недоліки, що заважають реалізації фільтра на більшості апаратних 
платформ. 

Розрізняють просторові і частотні методи фільтрації зображень в залежності 
від області (просторової або частотної) визначення даних на вході фільтра. 
Частотні методи, в основі яких лежить математика перетворення Фур'є, 
використовуються переважно для придушення періодичних перешкод, вони дають 
порівняно низькі результати до випадкових сигналів перешкод і практично не 
застосовуються в даній області. 

Просторова фільтрація являє собою вікно фільтра, що переміщується по площі 
всього зображення, в межах якого відбуваються деякі математичні перетворення, 
що дозволяють усунути шумовий компонент зображення. Ці методи не вимагають 
додаткових громіздких перетворень і дозволяють враховувати накопичені знання 
про структуру зображень. Їх ділять на лінійні і не лінійні. 

Вихідне значення нелінійного фільтра залежить від значення яскравості 
пікселів вікна. Найвідомішим нелінійним цифровим фільтром є медіанний фільтр. 
Недоліком цього фільтру можна вважати ефект розмиття у наслідок фільтрації 
областей зображення, що не були уражені шумом. Для боротьби з даним ефектом 
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існують алгоритми детектування шуму на основі математичного апарату нечіткої 
логіки, порядкових статистик, нейромережевих методів, деревоподібних стрктур та 
інші.  

З урахуванням проведеного аналізу сформульовано загальну та окремі задачі 
досліджень. Обґрунтовано методику проведення досліджень. Основні результати 
розділу опубліковані в роботах [1, 2, 4, 7]. 

У другому розділі «Оптимізація і моделювання роботи ASWM фільтра» 
розглянуто методи апаратної реалізації адаптивного нелінійного зваженого 
фільтра. Проведено аналіз алгоритму та виділені складові під-модулі фільтру.  

Обчислювально-складні алгоритми можуть бути реалізовані за допомогою 
програмованих інтегральних схем (ПЛІС) та/або спеціалізованих процесорних 
архітектур, які мають обчислювальні блоки, що реалізовують необхідні 
математичні операції, доступні для використання програмісту. Адаптація 
алгоритму для використання цих блоків дозволяє домогтися істотного зростання 
продуктивності. Найбільше поширення мають математичні модулі, що виконують 
розрахунки над числами з фіксованою комою. 

Були реалізовані складові під-модулі фільтру із розрахунками з фіксованою 
комою мовою Python. В задачах моделювання і дослідження, алгоритми найчастіше 
виконують у вигляді модулів з обчисленнями з рухомою комою одинарної чи 
подвійної точності, що дозволяє скоротити час на розробку та підвищити точність 
роботи алгоритму, яка більш важлива у фазі моделювання/дослідження. Проте, 
використання такої моделі в якості референсної  не є зручним, бо порівняння чисел 
різного формату неминуче призводить до появи похибки, яка не може бути 
однозначно виділена від похибки алгоритму.   

Використання Python дозволяє реалізувати алгоритм за допомогою функцій, 
які можуть бути налаштовані під час виконання програмного модуля. Так 
з'являється можливість провести дослідження точності роботи за різних умов, та 
різній кількості біт у дрібній та цілій частинах числа, не реалізуючи кілька варіантів 
одного алгоритму. Ключовою особливістю Python в даному контексті можна 
вважати відсутність діапазону допустимих значень типу Integer. Тобто 
переповнення числа в даному випадку неможливо, що дозволяє провести 
моделювання алгоритму з різною кількістю розрядів цілої та дробової частин і 
з'ясувати достатню кількість біт в кожній з частин для досягнення необхідної 
точності алгоритму з фіксованою комою. 

В роботі було реалізовано: модуль ділення чисел з фіксованої точкою, модуль 
знаходження квадратного кореня, модуль знаходження медіани за допомогою 
сортуючої мережі за методом злиття-обміну Батчера, модуль знаходження 
зваженого середнього, модуль розрахунку вагів, модуль знаходження 
середньоквадратичного відхилення. Отримано кількісні характеристики апаратних 
витрат на реалізацію.  

Виконано дослідження програмної моделі фільтру на мові Python задля 
пошуку метода усунення одного з найбільших недоліків – циклу оцінки вагових 
коефіцієнтів недетермінованої довжини. Таким чином, було отримано гістограми 
розподілення кількості ітерацій оцінки вагових коефіцієнтів (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Розподілення кількості ітерацій алгоритму при різних рівнях 
щільності шуму: а – 5 %; б – 15 %; в – 20 %; г – 30 %; д – 35 %; 

е – 45 %; ё – 50 %; ж – 60 %; з – 65 %; и – 75 % 
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Виходячи з порівняно невисокої максимальної кількості ітерацій, було 

запропоновано метод реалізації алгоритму з лімітованою кількістю ітерацій оцінки 
вагових коефіцієнтів та механізмом байпасування, представлений на рис. 2, що 
дозволяє побудувати алгоритм фільтрації на ПЛІС конвеєризованим чином.  

 
 

 
 

Рисунок 2 – Модифікований алгоритм адаптивного зваженого медіанного 
фільтру що перемикається 
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Завдяки аналізу програмної моделі було встановлено, що операція поділу 

являє собою один з найбільш великих модулів з точки зору апаратних витрат. Для 
реалізації ASWM фільтра необхідно імпліментуватми поділ довжиною 32 біт. 

На кожен блок оцінки ваг необхідно 9 модулів ділення, таким чином більше 
10000 вентилів ПЛІС необхідно для реалізації поділів в одному блоці фільтра. У 
той час як для якісної фільтрації необхідно як мінімум 20 блоків. 

 На апаратні витрати для реалізації поділу в першу чергу впливає розрядність 
діленого і дільника. В описаному алгоритмі ділене - константа, дільник - змінна. 
Емпірично було виявлено, що істотний вплив на якість роботи фільтра мають 
дільники більше значення 5, що полегшує завдання апроксимації, з огляду на 
усічення ділянки з великою нелінійністю. 

Було розглянуто апроксимацію поліномом ступеня 5, що дозволяє реалізувати 
функцію за 4 такта виконуючи множення в паралель, та має відхилення від 
оригінального модуля у 10%. 

  
                  𝑦 = −1,37242297457466𝑒 𝑥 + 1,93807921859135𝑒 𝑥 − 

−1,01963039717837𝑒 𝑥 + 2,45668136191288𝑒 𝑥 −            (1) 
                −0,00267096276629550𝑥 + 0,109305638344612.  

 
Також була розглянута апроксимацію полінома з довжиною 10, що має 

відхилення від оригінального модуля у 5%, та потребує значно більше розрахунків. 
 

𝑦 = 1,78516435744627𝑒 𝑥 − 4,77644673458268𝑒 𝑥 +  
                    +5,51416719306252𝑒 𝑥 − 3,59539661836615𝑒 𝑥 + 

+1,45566310689933𝑒 𝑥  − 3,79011143610944𝑒 𝑥 +            (2) 
            +6,35889642968265𝑒 𝑥  − 6,70552831320789𝑒 𝑥 + 
            +0,000420477681204289𝑥 − 0,0141835450886128𝑥 + 

                    +0,214670120846499. 
 

Оскільки ділене не змінюється а дільник - дробове число, яке не перевищує по 
модулю 255, було розглянуто табличні методи. 

Нижче представлений табличний метод із застосуванням лінійної інтерполяції 
для збільшення точності. 

  
𝑡𝑔𝛼 = 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒[𝑛] − 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒[𝑛 + 1];    (3) 

𝑦 = 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒[𝑛] − 𝑡𝑔𝛼 {𝑥},     (4) 
 

де 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒[𝑛], 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒[𝑛 + 1] - табличні значення, {x} - дробова частиною x,  n - ціла 
частина x. 

 
З алгоритму роботи ASWM фільтра виявлено, що значення X в циклі оцінки 

ваг не можуть перевищувати 28. Проте застосовувати 8-ми бітовий модуль ділення 
неможливо з огляду на те, що це істотно знижує якість фільтрації. 
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Нехтування ж дробової частиною подільника не вносить суттєвих змін 

(падіння метрик PSNR, SSIM в межах 0.5%) при збереженні розрядності 
результату. 

Таким чином, було обрано метод використання таблиці 32-х розрядних 
результатів поділу цілої частини. 

Така архітектура може бути реалізована в ПЛІС за допомогою блоку ROM з 
шиною адреси 8 біт і шиною даних – 32 біт. Витрати пам'яті на один блок 
дозволяють реалізувати до 85 блоків оцінки ваг в сучасних пристроях. 

Використовуючи описані методи було реалізовано поліпшений, з точки зору 
співвідношення «продуктивність фільтру/апаратні витрати на реалізацію» 
алгоритм адаптивного нелінійного зваженого фільтра з урахуванням апаратних 
особливостей ПЛІС та вузьких місць фільтра, що були виявлені раніше, а саме 
програмний пакет із використанням фреймворку опису логічних схем MyHDL за 
допомогою мови високого рівня Python.  

Виконано синтез фільтру для основних ПЛІС компанії Intel, оцінку апаратних 
ресурсів ПЛІС та продуктивності фільтра у різних конфігураціях, що впливають на 
необхідну кількість логічних вентилів ПЛІС та якість роботи системи (Табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Апаратні витрати ресурсів ПЛІС для реалізації фільтра 

Ресурси ПЛІС 
Блоків 
оцінки 

MAX 10 
Cyclone 

V 
Cyclone 

IV E 
Cyclone 
IV GX 

Cyclone 
10 

Total logic 
elements 

10 43109 5071 29792 27281 29792 
15 51334 5071 38377 35916 38377 
20 59559 5071 46962 44551 46962 
25 67784 5071 55547 53186 55547 
30 76009 5071 64132 61821 64132 

Total registers 

10 17468 47054 18368 18368 18368 
15 24383 68614 25733 25733 25733 
20 31298 90174 33098 33098 33098 
25 38213 111734 40463 40463 40463 
30 45128 133294 47828 47828 47828 

Total memory 
bits 

10 52293 776960 788193 788193 788193 
15 78288 1165440 1182138 1182138 1182138 
20 104283 1553920 1576083 1576083 1576083 
25 130278 1942400 1970028 1970028 1970028 
30 156273 2330880 2363973 2363973 2363973 

Multiplier 9-bit 66 90 150 178 132 66 

 
Згідно до результатів синтезу, довжина конвеєра для фільтра з кількістю 

блоків оцінки вагових коефіцієнтів 10, 20, 25 та 30 складає відповідно 80, 130, 155 
та 180 тактів. 
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Час фільтрації даним фільтром можна виразити як суму часу на заповнення / 

спустошення конвеєра, а також пропуски при перенесенні вікна на новий рядок 
зображення, які в разі вікна 3 х3  становлять 1 такт. 

  
𝑁 = 2 ∗ 𝑇 + 𝐻 + 𝑊 ∗ 𝐻,     (5) 

  
де 𝑁  - кількість тактів необхідних на обробку, 𝑇 - довжина конвеєра фільтра, 
𝑊 - горизонтальна роздільність зображень, 𝐻 - вертикальна роздільність 
зображення. 
 

У табл. 2 наведено розрахунок кількості фреймів на секунду згідно до 
загальної кількості тактів необхідних для обробки монохромного зображення 
FullHD для тактових частот системи 50, 100 та 200 МГц. 

 
Таблиця 2 – Кількість фреймів, що обробляються фільтром за сек 

Кількість 
блоків оцінки 

Тактів на 
обробку 

50 МГц 100 МГц 200 МГц 

10 2074840 +24,09824372 +48,19648744 +96,39297488 
20 2074940 +24,09708233 +48,19416465 96,3883293 
25 2074990 +24,09650167 +48,19300334 +96,38600668 
30 2075040 +24,09592104 +48,19184208 +96,38368417 

 
Таким чином для реалізації і повністю конвеєризованого ASWM фільтра на 

ПЛІС із застосуванням оптимізованого алгоритму розподілу потрібно не менше 30 
тисяч логічних вентилів, а для отримання високоякісних результатів фільтрації 
необхідно понад 50 тисяч вентилів. Основні результати розділу опубліковані в 
роботах [10, 11]. 

У третьому розділі «Модифікований медіанний фільтр з пост фільтраційним 
прийняттям рішення» проведено дослідження статистичних характеристик 
детектору шуму ASWM фільтра. За допомогою програмної моделі ASWM фільтра 
виконано аналіз роботи фільтру на предмет значень порогів і зашумлених пікселів, 
а також дослідження залежності медіанного значення, значень вхідного пікселя та 
шуму одне від одного.  

 

𝑌 , =
𝑚 , , якщо 𝑋 , −

∑ , ,,

∑ ,,

> 𝛼
∑ ,, ( , ( , ))

∑ ,,

𝑋 , , в іншому віпадку                            
,    (6) 

  
де 𝑚 ,  - медіанне значення в поточному вікні, 𝑤 ,  - вагові коефіцієнти фільтра, 𝑋 ,  
- початкове значення пікселя, 𝑌 ,  - значення відфільтрованого пікселя, 𝛼 - задане 
граничне значення. 
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Таким чином, були промодельовані ситуації вірного детектування пікселя як 

шуму, а також помилкового детектування, в разі якого, згідно з алгоритмом ASWM 
фільтрації (Рівняння 6) виконується зайва операція знаходження медіани і як 
наслідок розмиття/згладжування деталей вихідного зображення. 

Шляхом обробки отриманих даних сформовано розподіл (Рис. 3) абсолютного 
відхилення шуму від медіанного значення вікна фільтра для різної щільності 
зашумлюючого впливу.  

З рисунку видно, що переважна більшість зашумлених пікселів мають 
мінімальне відхилення від значення медіани поточного вікна. 

 

 
Рисунок 3 – Розподіл абсолютного відхилення шуму від медіанного значення 

при щільності шуму 30% 
 
Запропоновано алгоритм адаптивного нелінійного фільтра цифрових 

зображень з пост-фільтраційним прийняттям рішення про зашумлення, який 
дозволяє зменшити ефекти пов’язані з втратою частини даних внаслідок фільтрації 
пікселів, що не були піддані впливу шуму та має структуру придатну до 
паралельної реалізації на більшості сучасних архітектур процесорів з векторним 
розширенням та ПЛІС. Основні результати розділу опубліковані в роботах [5, 6, 9]. 

У четвертому розділі «Моделювання фільтра з пост фільтраційним 
прийняттям рішення» розглянуто переваги і недоліки використання мов 
проектування цифрових схем VHDL та Verilog у порівнянні з сучасними мовами 
проектування високого рівня. Сформульовано перелік переваг програмного пакету 



13 
 

MyHDL, який використовувався у даній роботі та дозволив суттєво знизити 
складність тестування запропонованої архітектури системи.  

За допомогою пакету MyHDL реалізовано програмний продукт мовою Python, 
що дозволяє згенерувати VHDL чи Verilog опис фільтру з пост-фільтраційним 
прийняттям рішення для подальшого синтезу на ПЛІС. Виконано верифікацію (за 
допомогою штучно забруднених імпульсним шумом зображень) та синтез фільтру 
на ПЛІС Intel MAX 10, Cyclone V, Cyclone IV E, Cyclone IV GX та Cyclone 10 (Рис. 
4).  

 

 
Рисунок 4 – Результат синтезу фільтра з пост-фільтраційним прийняттям 

рішення про зашумлення на ПЛІС Intel Cyclone V 
 

З даної структури видно, що запропонований фільтр має істотно знижені 
витрати апаратних елементів ПЛІС, що робить можливим його синтез навіть на 
мікросхемах не високої ємності. 

Отримано часові діаграми роботи кожного з блоків ASWM фільтра та фільтра 
з пост-фільтраційним прийняттям рішення (Рис. 4). Представлено синтезовані 
логічні схеми блоків та фільтрів загалом, що доводять повністю конвеєрну 
реалізацію фільтру, не високу довжину фільтруючої системи фільтра з пост-
фільтраційним прийняттям рішення в тактах, а також суттєво нижчі апаратні 
витрати на реалізацію фільтра з пост-фільтраційним прийняттям рішення у 
порівнянні із ASWM фільтром.  

 

 
Рисунок 5 – Часові діаграми роботи фільтра з пост фільтраційними 

прийняттям рішення 
 

Проведено аналіз продуктивності, за допомогою метрик якості фільтрації 
SSIM та PSNR, у порівнянні з ASWM фільтра, що вважаться одним з лідерів з точки 
зору якості роботи (Рис. 6, Рис.7).  
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Рисунок 6 – PSNR запропонованого фільтра (Our 5, 10, 15, 30), ASWM і 

медіанного фільтрів 
  

 
Рисунок 7 – SSIM запропонованого фільтра (Our 5, 10, 15, 30), ASWM і 

медіанного фільтрів 
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Представлено метод реалізації запропонованого фільтру на процесорній 

архітектурі з векторним розширенням ARM NEON. Зокрема розглянуто метод 
реалізації загрузки та збереження даних в пам’ять та реалізацію сортуючої мережі 
за допомогою векторних інструкцій. Проведено дослідження шумопригнічуючих 
можливостей запропонованого фільтра за допомогою метрик PSRN та SSIM для 
щільності імпульсного шуму від 5 до 90%, що доводять високу якість роботи 
запропонованого алгоритму. Основні результати розділу опубліковані в роботах [3, 8, 
12]. 

У додатках наведено список опублікованих праць за темою дисертації, 
програмний код моделі адаптивного зваженого медіанного цифрового фільтру 
зображень з фіксованої точкою, програмний код повністю конвеєризованої 
реалізації адаптивного зваженого медіанного цифрового фільтру зображень, 
програмний код адаптивного цифрового фільтру з пост-фільтраційним прийняттям 
рішення для ПЛІС, програмний код адаптивного цифрового фільтру з пост-
фільтраційним прийняттям рішення для процесору ARM NEON, а також акти 
впровадження результатів дисертаційної роботи. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі проведено теоретичне обґрунтування й нове 

вирішення актуальної наукової задачі розробки нелінійних адаптивних цифрових 
фільтрів зображень, що забезпечують більш високу якість фільтрації з більш 
низькими апаратними витратами на реалізацію на сучасних програмно-апаратних 
комплексах, проведені теоретичні дослідження запропонованого цифрового 
фільтра для обробки сигналів зображень, підданих зашумленню шумом різної 
щільності. Таким чином, було отримано наступні наукові та практичні результати. 

1. Проаналізовано склад сучасних систем комп’ютерного зору, основні типи 
світлочутливих датчиків, шляхи впливу на сигнал у системі шумів різноманітної 
природи та їх математичні моделі, що дозволило виявити особливості побудови 
таких систем та популярні методи нелінійної адаптивної цифрової фільтрації 
зображень. 

2. Проведені дослідження найбільш продуктивних методів адаптивної 
нелінійної цифрової фільтрації зображень, зокрема адаптивного нелінійного 
зваженого медіанного фільтру що перемикається, що дозволило виявити найбільш 
популярні алгоритми видалення імпульсного шуму, їх переваги та недоліки. 

3. Розроблено програмну модель адаптивного нелінійного зваженого 
медіанного фільтру на ПЛІС, що дозволило виконати аналіз роботи детектору 
шуму, та обґрунтувати недоліки алгоритму, що суттєво збільшує об’єм апаратних 
витрат на його реалізацію на сучасних апаратних платформах. 

4. Розроблено методи зниження апаратних витрат та програмну модель 
модифікованого адаптивного нелінійного зваженого медіанного фільтру, що 
перемикається, з підвищеним співвідношенням «продуктивність/апаратні витрати 
на реалізацію». Проведено оцінку впливу розроблених методів на продуктивність 
фільтру. 
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5. Проведено дослідження розроблених моделей та методів, що дозволило 

запропонувати алгоритм синтезу фільтра з пост-фільтраційним прийняттям 
рішення про зашумлення, який має архітектуру, що сприяє оптимізації на сучасних 
ПЛІС та процесорних архітектурах з векторним розширенням. Проведено 
порівняльний аналіз фільтрів за продуктивністю та апаратними витратами. 

6. Результати наукових досліджень апробовані та впроваджені на 
підприємстві, що займається розробкою інформаційних систем, в тому числі обробки 
зображень: Товаристві з обмеженою відповідальністю «Зетсофт», що дозволило 
зменшити апаратні витрати на реалізацію модуля фільтрації шумів системи виводу 
відеозображень мультимедійного пристрою програвання контенту користувача 
(STB) та збільшити пропускну можливість системи обробки відеозображень. У 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», що 
дозволило покращити наочність, фундаментальність та практичну спрямованість 
навчального процесу, підвищити якість виконання наукових проектів, покращити 
міжнародні зв’язки університету у галузі підготовки фахівців і наукового співробітництва, 
та досягти підвищення якості щодо розроблення та впровадження сучасних методів 
адаптивної нелінійної цифрової фільтрації зображень. 

Достовірність нових наукових положень дисертаційної роботи підтверджена 
результатами практичного впровадження апаратних та програмних засобів, що 
реалізують запропонований швидкісний алгоритм адаптивної нелінійної цифрової 
фільтрації зображень. 

Для апаратних платформ, які було проаналізовано в дисертаційній роботі, 
використання описаних методів та алгоритмів фільтрації дає змогу здійснювати  
процедуру видалення імпульсних шумів з монохромних FullHD зображень зі 
швидкістю більш ніж 60 кадрів за секунду. 

Подальші дослідження слід спрямувати на вдосконалення отриманої 
структури фільтра шляхом розпаралелювання задачі за рахунок використання 
декількох процесорних ядер або реалізації декількох розрахункових конвеєрів 
ПЛІС. Також перспективним напрямом досліджень є пошук алгоритмів оцінки 
порогового значення, що використовує фільтр з пост-фільтраційним прийняттям 
рішення про зашумлення. Це дозволить розширити можливість застосування 
алгоритму при різноманітних видах зашумлюючого впливу, світлочутливих 
датчиків та умов зйомки. 
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10. Сальников Д. В. Применение нейросетей с residial архитектурой для 
фильтрации шумов изображений / О. Г. Васильченков, Д. В. Сальников //  
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези 
доповідей ХXVII міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2019. – С. 12 

Здобувачем розглянуто можливість використання residial архітектури 
нейромереж для покращення якості роботи алгоритмів видалення шуму. 

11. Сальников Д. В. Проектирование цифровых систем с применением 
высокоуровневых языков программирования / О. Г. Васильченков, Д. В. Сальников 
// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези 
доповідей ХXVIII міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2020. – С. 9. 

Здобувачем розглянуто сучасні методи виконання логічних схем за допомогою 
мов високого рівня, переваги використання такого підходу. 

12. Сальников Д. В. Моделювання цифрового фільтру з постфiльтрацiйним 
прийняттям рiшення / О. Г. Васильченков, Д. В. Сальніков // Актуальні проблеми 
автоматики та приладобудування. Матеріали 1-ї міжнародної науково-технічної 
конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – C. 9-10. 

Здобувачем проаналізовано результати синтезу цифрового фільтру з пост-
фільтраційним прийняттям рішення про зашумлення. 

 
 

АНОТАЦІЇ 
 

Сальніков Дмитро Валентинович. Апаратні і програмні засоби 
адаптивної нелінійної цифрової фільтрації на основі детекторів шуму. – На 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти (12 – Інформаційні 
технології). – Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут», Міністерство освіти і науки України, Харків, 2021 

Дисертаційна робота присвячена розробці апаратних та програмних засобів 
нелінійної цифрової фільтрації зображень на основі детекторів. Науковими 
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результатами є: 1) удосконалено алгоритм адаптивного зваженого медіанного 
цифрового фільтра зображень, реалізовано програмну модель з обчисленнями з 
фіксованою точкою мовою Python; 2) отримав подальшого розвитку алгоритм 
адаптивного зваженого медіанного цифрового фільтра зображень, шляхом 
реалізації блоків оцінки вагових коефіцієнтів та механізму байпасування 
розрахунків, що дає змогу знизити апаратні витрати на його реалізацію на базі 
ПЛІС; 3) вперше запропоновано алгоритм цифрової фільтрації з пост-
фільтраційним прийняттям рішення, що не має недоліків властивих найбільш 
продуктивним адаптивним фільтрам, зокрема адаптивному зваженому медіанному 
фільтру що перемикається; 4) удосконалено метод реалізації фільтру з пост-
фільтраційним прийняттям рішення на базі ПЛІС чи процесорних архітектурах з 
векторним набором команд, зокрема ARM NEON та Intel SSE/AVX. 

Запропоновані методи та засоби дозволяють зменшити апаратні витрати на 
видалення імпульсних шумів з зображень шляхом адаптивної цифрової фільтрації 
у системах, що використовують у якості апаратних платформ програмовані логічні 
інтегральні схеми та/чи процесорні архітектури з векторним розширенням команд 
та підвищити співвідношення «продуктивність/апаратні витрати на реалізацію 
фільтру». 

Ключові слова: системи комп’ютерного зору, обробка зображень, покращення 
зображень, адаптивний фільтр, нелінійний фільтр, імпульсний шум, ПЛІС, 
процесори з векторним розширенням. 

 
 
Сальников Дмитрий Валентинович. Аппаратные и программные 

средства адаптивной нелинейной цифровой фильтрации на основе детекторов 
шума. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.05 – Компьютерные системы и компоненты (12 – 
Информационные технологии). – Национальной технический университет 
«Харьковский политехнический институт», Министерство образования и науки 
Украины, Харьков, 2021 

Диссертация посвящена разработке аппаратных и программных средств 
адаптивной нелинейной цифровой фильтрации изображений на основе детекторов 
шума. В диссертационной работе проведен анализ современных систем 
компьютерного зрения, путей влияния шумов и методов их удаления. Рассмотрены 
основные виды зашумляющих воздействий и их математических моделей. 
Приведена классификация методов цифровой фильтрации, а также популярные 
методы фильтрации. Проведен анализ наиболее производительных методов 
цифровой адаптивной нелинейной фильтрации, выявлены архитектурные 
особенности увеличивающие аппаратные затраты на реализацию фильтров и 
особенности современных аппаратных платформ влияющие на эффективность 
реализации. 

Научными результатами являются: 1) усовершенствован алгоритм 
адаптивного взвешенного медианного цифрового фильтра изображений, 
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реализована программная модель с вычислениями с фиксированной точкой языке 
Python; 2) получил дальнейшее развитие алгоритм адаптивного взвешенного 
медианного цифрового фильтра изображений, путем реализации блоков оценки 
весовых коэффициентов и механизма байпасування расчетов, что позволяет 
снизить аппаратные затраты на его реализацию на базе ПЛИС; 3) впервые 
предложен алгоритм цифровой фильтрации с пост-фильтрационным принятием 
решения, который не имеет недостатков присущих наиболее производительным 
адаптивным фильтрам, в частности адаптивному взвешенному медианному 
переключающемуся фильтру; 4) усовершенствован метод реализации фильтра с 
пост-фильтрационным принятием решения на базе ПЛИС или процессорных 
архитектур с векторным набором команд, в том числе ARM NEON и Intel 
SSE/AVX. 

Предложенные методы и средства позволяют уменьшить аппаратные затраты 
на удаление импульсных шумов с изображений путем адаптивной цифровой 
фильтрации в системах, использующих в качестве аппаратных платформ 
программируемые логические интегральные схемы и/или процессорные 
архитектуры с векторным расширением команд и повысить соотношение 
«производительность/аппаратные затраты на реализацию фильтра». 

Проанализированы аппаратные затраты на ПЛИС реализацию адаптивного 
нелинейного фильтра и фильтра с пост-фильтрационным принятием решения, что 
позволяет выполнить сравнительный анализ аппаратных затрат на реализацию 
систем обработки изображений использующих модули фильтрации импульсных 
шумов. 

Ключевые слова: системы компьютерного зрения, обработка изображений, 
улучшение изображений, адаптивный фильтр, нелинейный фильтр, импульсный 
шум, ПЛИС, процессоры с векторным расширением. 

 
 
Salnikov Dmytro Valentynovych. Hardware and software means of adaptive 

nonlinear digital filtering based on noise detectors. – Manuscript. 
Dissertation for the degree candidate of technical sciences in the specialty of 

05.13.05 – Computer systems and components (12 – Information technologies). – 
National technical university «Kharkiv Polytechnic Institute», Ministry of Education and 
Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the development of software and hardware means of 
adaptive nonlinear digital image filters based on noise detectors. The scientific results 
are: 1) the algorithm of the adaptive weighted median digital image filter is improved, the 
software model with calculations with a fixed point in Python language is implemented; 
2) the algorithm of the adaptive weighted median digital image filter was further 
developed by implementing the units for estimating the weights and the mechanism of 
bypassing the calculations, which allows reducing the hardware costs for its 
implementation on the basis of FPGA; 3) for the first time a digital filtering algorithm 
with post-filtering decision-making is proposed, which does not have the disadvantages 
inherent in the most productive adaptive filters, in particular, the adaptive weighted 
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median switching filter; 4) improved the method of implementing a filter with post-
filtering decision-making based on FPGA or processor architectures with a vector set of 
instructions, in particular ARM NEON and Intel SSE/AVX. 

The proposed methods and tools allow reducing the hardware cost of removing 
pulsed noise from images by adaptive digital filtering in systems using as hardware 
platforms programmable logic integrated circuits and/or processor architectures with 
vector instruction extension and increase the ratio "performance/hardware costs». 

Keywords: computer vision systems, image processing, image enhancement, 
adaptive filter, nonlinear filter, impulse noise, FPGA, processors with vector expansion. 
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