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АНОТАЦІЯ 

 

Рубель Андрій Сергійович. Методи сервісно-орієнтованої обробки 

багатоканальних зображень дистанційного зондування. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 

17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 «Телекомунікації та 

радіотехніка». – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут», Харків, 2020. 

 

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню та розробці нових ефективних 

сервісно-орієнтованих методів у застосуванні до обробки багатоканальних зображень 

дистанційного зондування. Об’єктом дослідження є процес обробки багатоканальних 

зображень ДЗЗ, спотворених шумом. Предметом дослідження є методи сервісно-

орієнтованої обробки багатоканальних зображень ДЗЗ.  

У роботі виконано аналітичний огляд основних характеристик сучасних систем 

ДЗЗ, сервісів і методів обробки, що надаються такими системами, а також типи і 

характеристики зображень різних систем ДЗЗ та моделі присутнього на них шуму. 

Встановлено, що основним фактором, який значно погіршує якість отриманих 

зображень ДЗЗ, є наявність доволі інтенсивних шумів, які бажано видаляти. Це 

зумовлює застосування методів фільтрації зображень з метою придушення 

присутнього на них шуму. Виявлено, що існуючі методи фільтрації не завжди 

забезпечують підвищення якості зображення після їх застосування. Основна 

проблема, з якої стикаються існуючі методи фільтрації, є обробка локально-активних 

ділянок зображення, тобто околів меж, малорозмірних об’єктів і текстур. 

Застосування фільтрації може вносити додаткові небажані артефакти і надмірне 

згладжування локально-активних ділянок зображень, що може погіршити 

ефективність розв’язання завдань подальших етапів обробки зображень і не 

задовільнити потреби кінцевих користувачів при наданні різних сервісів обробки 

даних ДЗЗ. Показано, що інколи позитивний ефект від застосування фільтрації є 
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незначним або може взагалі не існувати, тому варто відмовитися від її застосування, 

що дозволить заощадити час обробки і обчислювальні ресурси. Показано 

необхідність удосконалення і розробки нових методів прогнозування ефективності 

фільтрації та показників (мір) якості первинних зображень ДЗЗ для визначення 

доцільності застосування фільтрації.  

За результатами проведеного аналізу у роботі поставлено та вирішено 

актуальне науково-прикладне завдання розроблення сервісно-орієнтованих 

методів обробки зображень ДЗЗ, які враховують специфіку завад, що присутні в 

зображеннях, для оцінювання потенційної ефективності фільтрації і визначення 

доцільності її застосування. Розроблено метод локально-адаптивної фільтрації із 

застосуванням тетролет-перетворення, метод прогнозування ефективності фільтрації 

та метод прогнозування показників (мір) якості для первинних зображень ДЗЗ із 

застосуванням багатошарових нейронних мереж. 

Для вирішення наукових завдань використовувалися методи теорії ймовірностей 

і математичної статистики, математичне та чисельне моделювання, методи 

регресійного аналізу, теорія нелінійної фільтрації, методи машинного навчання.  

Мета дисертаційної роботи полягає в розробці сервісно-орієнтованих методів 

попередньої обробки зображень ДЗЗ для підвищення ефективності наступних етапів 

обробки, зокрема розробці методів оцінки якості первинних зображень ДЗЗ і 

удосконаленню прогнозування показників ефективності фільтрації для прийняття 

рішення щодо доцільності її застосування.  

Відповідно до поставленої мети в дисертаційній роботі сформульовано і 

вирішено такі основні завдання:  

 аналіз шуму, що присутній на зображеннях ДЗЗ; 

 дослідження і аналіз доцільності застосування фільтрації зображень ДЗЗ; 

 дослідження і удосконалення локально-адаптивного методу фільтрації 

радіолокаційних зображень; 

 дослідження і удосконалення методу прогнозування ефективності фільтрації 

для зображень ДЗЗ; 

 розробка методу прогнозування показників якості первинних зображень ДЗЗ. 
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Проаналізовано характеристики зображень існуючих систем ДЗЗ, основні типи і 

моделі шумів, які присутні на зображеннях ДЗЗ, а також методи обробки зображень 

ДЗЗ і підходи до оцінки їх ефективності.  

Виконано аналіз доцільності застосування фільтрації зображень, спотворених 

шумом. Показано, що найбільша ефективність фільтрації з точки зору візуальної 

якості спостерігається при піковому відношенні сигнал-шум первинних зображень 

порядку 24-29 дБ. Виявлено міри візуальної якості зображень, які є найбільш 

адекватними, що дозволяє обґрунтовано приймати рішення щодо доцільності 

фільтрації зображень. Надані практичні рекомендації і розроблено алгоритм 

прийняття рішення щодо доцільності застосування фільтрації зображень.  

Удосконалено метод локально-адаптивної фільтрації радіолокаційних 

зображень, спотворених спекл-шумом із застосуванням тетролет-перетворення, що 

дозволяє підвищити ефективність фільтрації і водночас зберегти малорозмірні 

об’єкти, межі, текстури.  

Удосконалено метод прогнозування показників ефективності фільтрації 

зображень ДЗЗ на основі багатошарової нейронної мережі завдяки використанню 

запропонованого набору параметрів, що дозволило підвищити точність 

прогнозування в порівнянні з розробленими раніше методами. Особливостями 

запропонованого методу є те, що він не потребує жодних апріорних або заздалегідь 

оцінених характеристик шуму на відміну від розроблених раніше методів 

прогнозування. Показано, що запропонований метод прогнозування показників 

ефективності фільтрації дозволив покращити точність прогнозування (знизити 

середньоквадратичну похибку в 2-3 рази у порівнянні з аналогами), що сприяє більш 

надійному прийняттю рішень щодо доцільності застосування фільтрації.  

В дисертаційній роботі вперше запропоновано метод прогнозування 

показників (мір) якості первинних зображень ДЗЗ з використанням багатошарової 

нейронної мережі, який відрізняється від відомих тим, що використовує в якості 

вхідних параметрів статистичні характеристики зображень в просторовій і 

спектральній областях, при відсутності еталонного (без шуму) зображення та, 

можливо, без попередніх оцінок характеристик шуму.  
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що: розроблено 

метод прогнозування показників (мір) якості первинних зображень ДЗЗ і прийняття 

рішення щодо доцільності виконання фільтрації, точність якого становить 0,91-0,99 

для різних показників якості відповідно до критерію �̅�2 (коефіцієнта детермінації); 

запропоновані підходи до прогнозування ефективності фільтрації дозволили 

покращити точність прогнозування (знизити середньоквадратичну похибку в 2-3 рази 

у порівнянні з аналогами), що сприяє більш надійному прийняттю рішень щодо 

доцільності виконання фільтрації; виявлено міри візуальної якості без наявності 

еталону, які є найбільш адекватними (характеризуються найвищими значеннями 

рангової кореляції Спірмена із осередненою думкою людей), що дозволяє 

обґрунтовано приймати рішення щодо доцільності фільтрації зображень; доведено, 

що найбільша ефективність фільтрації з точки зору візуальної якості спостерігається 

при піковому відношенні сигнал-шум первинних зображень порядку 24-29 дБ; для 

багатокомпонентних зображень (зокрема, гіперспектральних зображень) 

застосування прийняття рішень щодо доцільності фільтрації дозволяє скоротити 

витрати на фільтрацію в 5-20 разів у залежності від ступеня складності зображення; 

запропоновані підходи до прогнозування можуть бути використані користувачами в 

різних існуючих пакетах обробки даних ДЗЗ, наприклад ENVI, для розширення їх 

сервісних можливостей. 

Усі теоретичні розробки дисертації доведено до конкретних інженерних методик 

і алгоритмів у застосуванні до прогнозування ефективності фільтрації і оцінки якості 

первинних зображень ДЗЗ. 

Розроблені методи прогнозування ефективності фільтрації і оцінки якості 

первинних радіолокаційних зображень були використані при виконанні науково-

дослідної роботи у Інституті радіофізики і електроніки ім. О. Я. Усикова НАН 

України, а також впроваджені у навчальному процесі Харківського Національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

За матеріалами дисертації опубліковано 22 роботи, з яких 5 – це статті у 

наукових фахових виданнях України, 1 стаття у науковому періодичному виданні 

іншої держави (Швейцарія), яка індексується в SCOPUS (Q2), 16 – публікації у 



 

 

6 
 

матеріалах конференцій, серед яких 11 у матеріалах міжнародних англомовний 

конференцій, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS.  

Ключові слова: оцінка якості зображень, прогнозування якості зображень, 

обробка багатоканальних зображень, фільтрація, ефективність фільтрації, ДКП, 

BM3D, РСА, дистанційне зондування, багатошарова нейронна мережа. 
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ABSTRACT 

 

Rubel Andrii. Methods of service-oriented processing of remote sensing multichannel 

images. – Qualifying scientific work, the manuscript. 

The thesis for a degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the field of knowledge 17 

Electronics and Telecommunications in specialty 172 Telecommunications and radio 

engineering. – National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Kharkiv, 2020. 

 

The thesis is devoted to the improvement and development of new effective service-

oriented methods in application to multichannel remote sensing image processing. The 

object of the study is the processing of multichannel remote sensing images distorted by 

noise. The subject of the study is the methods of service-oriented processing of multichannel 

remote sensing images.  

An analytical review of the main modern remote sensing systems characteristics, 

services and processing methods provided by such systems as well as types and 

characteristics of different remote sensing images and noise models is performed in the 

work. It has been established that noise is one of the main factor that significantly degrades 

remote sensing image quality and it is desirable to remove noise by applying filtering. The 

main problem of existing image filtering methods is that practically all of them run into 

difficulties in edge/detail and texture preserving. Often existing filters can introduce 

undesirable smoothing, artifacts, distortions alongside with noise removal. Thus, an image 

after applying filtering (denoising) might seem oversmoothed and visually annoying. Then, 

positive effect of denoising is negligible or it does not exist at all and it is better to skip 

denoising and to save time and computing resources. It has been also shown the need to 
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predict filtering efficiency in advance, without carrying out filtering itself and to undertake 

decision on image filtering (denoising) expedience.  

In the work the actual scientific and applied task of developing service-oriented 

methods of remote sensing image processing, which take into account noise properties 

present in images, to assess potential filtering efficiency and decision-making on image 

denoising expedience is set and solved. The method of locally-adaptive filtering using 

tetrolet transform, the method of filtering efficiency prediction and the method of predicting 

image quality measures for original (primary) remote sensing images using multilayer 

neural networks have been developed.  

The aim of the thesis is to develop service-oriented methods of pre-processing of 

remote sensing images to improve the efficiency of further processing stages, in particular 

the development of quality assessment methods of original (primary) remote sensing images 

and improvement of image filtering efficiency prediction for decision-making on image 

denoising expedience.  

The scientific results are: 

1) for the first time, the method for predicting measures (image quality metrics) of 

original remote sensing image quality using multilayer neural networks has been proposed, 

which, unlike the known ones, uses image statistical parameters in the spatial and spectral 

domains in the absence of reference (noise-free) image and possibly without preliminary 

estimated noise characteristics; 

2) the method of predicting denoising efficiency of multichannel remote sensing 

images based on multilayer neural networks has been improved due to the use of the 

proposed set of input parameters (features), which allowed to increase the prediction 

accuracy in comparison with previously developed methods. The peculiarity of the proposed 

method is that it does not require any a priori or pre-estimated noise characteristics in 

contrast to the previously developed predicting methods. It is shown that prediction accuracy 

of the proposed method has been improved in terms of mean square error by 2-3 times 

compared to analogues, which facilitates more reliable decision-making on denoising 

expedience; 
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3) the method of locally-adaptive filtering for radar images distorted by speckle noise 

has been improved using wavelet-based tetrolet transform, which allows increasing the 

denoising efficiency and at the same time to preserve edges, small-sized objects and 

textures. 

The results of the work have been used in research study at the O. Ya. Usikov Institute 

for Radio Physics and Electronics of the National Academy of Sciences of Ukraine and in 

the National aerospace university named after M. E. Zhukovsky “Kharkiv Aviation 

Institute”.  

According to the thesis material, 22 papers were published, 5 of which were articles 

in journals of Ukraine, 1 article in foreign country periodical (Switzerland) included in the 

international scientific metric database SCOPUS, 16 – publications in conference 

proceedings (11 in international conferences included in the international scientific metric 

database SCOPUS).  

Key words: image quality assessment (IQA), image quality prediction, multichannel 

image processing, filtering, denoising efficiency, DCT, BM3D, SAR, remote sensing, 

multilayer neural network.  
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. За останні роки спостерігається 

значне зростання інтересу до застосувань дистанційного зондування (ДЗ) з космічних 

і авіаційних носіїв, серед яких виділяються геопросторовий моніторинг [1], 

моніторинг навколишнього середовища, змін клімату, сільськогосподарських 

культур, геологічних небезпек і катастроф тощо [2-4]. Це зумовлено тим, що саме 

візуальна чи візуалізована інформація є найважливішим джерелом знань про 

навколишній світ, дає розуміння суті перебігу різних явищ і процесів [5]. Разом з 

швидким розвитком методів дистанційного зондування значно збільшилася кількість 

і зросла якість зображень ДЗ, доступних для характеристики різних об’єктів на 

поверхні Землі. У світлі останніх досягнень і доступності даних, ДЗ привертає все 

більшу увагу, стаючи фундаментальним елементом в дослідженнях Землі для 

широкого спектра областей застосування [1, 2, 6]. З огляду на це, системи 

дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) є одним з затребуваних і пріоритетних 

напрямків для багатьох країн світу. Про це свідчать створена у 2014 році програма 

спостереження Землі Європейського Союзу “Copernicus” [7], науково-технічна 

космічна програма України на 2018-2022 роки [8], а також світова система 

спостереження “Global Earth Observation System of Systems” [9]. При цьому, поряд із 

значним підвищенням рівня розвитку сенсорів ДЗЗ, дуже істотну роль відіграють 

методи обробки отриманих даних. Дані, які отримуються системами ДЗЗ – це 

аерокосмічні знімки, що подаються в цифровій формі у вигляді зображень, тому 

проблема обробки й інтерпретації даних ДЗЗ пов’язана з цифровою обробкою 

зображень.  

На сьогоднішній день сенсори існуючих систем ДЗЗ мають надвисоку 

просторову роздільну здатність до 1-0,5 м (для деяких комерційних – до 0,3 м) [10]. 

Різні сенсори створюють різноманітні типи даних і зображень, де кожен тип даних 

має свої особливості і переваги [1, 11]. Повне використання інформації, що міститься 

в цих даних, є надзвичайно важливою і водночас складною задачею. Сучасні системи 

ДЗЗ повинні формувати зображення у різних діапазонах довжин хвиль і мати 
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прийнятну якість сформованих зображень при наданні кінцевому користувачу. Крім 

того, системи ДЗЗ повинні мати можливість гнучкої обробки отриманих даних під ті 

чи інші потреби або кінцеві сервіси. Наприклад, радіолокаційна система ДЗЗ Sentinel-

1 надає три рівні вихідних даних з різною просторовою роздільною здатністю в 

залежності від режиму отримання зображень і рівня обробки, які задовольняють різні 

потреби користувачів [12]. Доступність таких даних відображається в зростанні 

сервісів аналізу і інтерпретації зображень ДЗЗ [13-16]. Тому це природно висуває 

суворі вимоги до інтелектуального спостереження Землі за допомогою 

автоматичного аналізу, обробки і розуміння (інтерпретації) отриманих аерокосмічних 

зображень.  

Незважаючи на часто досить високі показники існуючих систем ДЗЗ, різного 

роду завади і викривлення впливають на якість отриманих зображень. Одним з 

найбільш характерних типів завад, що перешкоджають ефективній обробці, є шум [1, 

2, 11, 17]. Причинами появи шуму можуть бути недосконалі характеристики сенсорів, 

безпосередньо сам метод формування і отримання зображення, а також збої в роботі 

каналу зв’язку. Шум визначається як варіації в вихідному сигналі сенсора, які не 

несуть в собі жодної корисної інформації про сцену зйомки [11]. Багато робіт 

присвячено вивченню шуму на зображеннях ДЗЗ [17-22]. Так, наприклад, показано, 

що для оптичних багатоканальних і гіперспектральних систем ДЗЗ, узагальнена 

модель шуму являє собою суміш сигнально-залежного і сигнально-незалежного 

шумів [21-24]. Натомість радіолокаційні зображення страждають від інтенсивного 

шумоподібного явища, що має назву спекл [11, 25, 26]. Спекл являє собою 

мультиплікативний шум. Особливістю такого спекл-шуму є те, що він має негаусову 

щільність розподілу імовірності і просторову корельованість [11, 26]. Присутність 

такого інтенсивного шуму, як спекл, суттєво ускладнює обробку отриманих 

радіолокаційних зображень. Проте, радіолокаційні системи ДЗЗ з синтезованою 

апертурою антени (РСА) є особливо цікавими для широкого спектра застосувань, так 

як вони, на відміну від оптичних або багатоспектральних систем, є стійкими до 

погодних умов, хмарності і не залежать від умов освітленості (ніч або сутінки) [1, 2, 

11].  
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Наявність шуму значно зменшує ефективність наступних етапів обробки 

зображень ДЗЗ, серед яких стиснення, сегментація, класифікація, розпізнавання 

об’єктів [11, 13, 27, 28]. Тому для покращення як візуальної якості зображень, так і 

для поліпшення ефективності наступних етапів обробки здебільшого застосовують 

методи придушення (фільтрації) шуму. Фільтрація є важливим етапом попередньої 

обробки зображень, яка дозволяє поряд з придушенням шуму зберегти корисну 

інформацію [1, 11, 29]. Однак, позитивний ефект від придушення шуму 

спостерігається не завжди. Проблема полягає в тому, що практично всі фільтри 

стикаються з труднощами при обробці локально-активних ділянок зображень (межі, 

текстури) [30-33]. Тому вкрай необхідно поряд з придушенням шуму забезпечити 

збереження малорозмірних об’єктів, меж, текстур, які в подальшому впливають на 

вирішення завдань сегментації і класифікації. Слід також враховувати, що фільтрація 

може вносити небажані артефакти і надмірне згладжування зображень [31-33]. Тоді 

інколи позитивний ефект від виконання фільтрації є незначним або взагалі не існує, і 

краще відмовитися від придушення шуму, що дозволить заощадити час і 

обчислювальні ресурси [34, 35]. З огляду на це, варто заздалегідь знати про такі 

ситуації і вирішувати, чи є сенс видаляти шум, адже негативний вплив фільтрації 

може навіть ще більше погіршити розв’язання інших задач обробки зображень і не 

задовільнити потреби кінцевих користувачів при наданні того чи іншого сервісу.  

Зазначимо, що різні сервіси обробки зображень стали останнім часом дуже 

поширеними, бо завдяки їм користувачам можуть надаватись не тільки первинні 

космічні знімки, але й дані з різним рівнем обробки в залежності від кінцевих завдань, 

що можуть цікавити користувачів. Доступність і поширення таких сервісів викликало 

створення та розвиток різних прикладних програм і пакетів обробки даних ДЗЗ, що 

надають сервіси попередньої обробки [36, 37]. Такими сервісами можуть бути оцінка 

якості первинних зображень, оцінювання потенційної ефективності фільтрації для 

прийняття рішення щодо доцільності її застосування, вибір параметрів фільтрації для 

забезпечення її найвищої ефективності тощо. Таким чином, методи сервісно-

орієнтованої обробки створюють передумови для прийняття рішень щодо виконання 
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фільтрації зображень (автоматично чи в інтерактивному режимі) та вибір фільтру та 

його параметрів. 

У зв’язку з цим, актуальною науково-прикладною задачею, яка вирішується в 

даній дисертаційній роботі, є розробка сервісно-орієнтованих методів обробки 

зображень ДЗЗ, які враховують специфіку завад, що присутні в зображеннях, для 

оцінювання потенційної ефективності фільтрації і визначення доцільності її 

застосування.  

Об’єкт дослідження – процес обробки багатоканальних зображень ДЗЗ, 

спотворених шумом.  

Предмет дослідження – методи сервісно-орієнтованої обробки багатоканальних 

зображень ДЗЗ. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в розробці 

сервісно-орієнтованих методів попередньої обробки зображень ДЗЗ для підвищення 

ефективності наступних етапів обробки, зокрема розробці методів оцінки якості 

первинних зображень ДЗЗ і удосконаленню прогнозування показників ефективності 

фільтрації для прийняття рішення щодо доцільності її застосування.  

Відповідно до поставленої мети в дисертаційній роботі сформульовано і 

вирішено такі основні завдання:  

 аналіз шуму, що присутній на зображеннях ДЗЗ; 

 дослідження і аналіз доцільності застосування фільтрації зображень ДЗЗ; 

 дослідження і удосконалення локально-адаптивного методу фільтрації 

радіолокаційних зображень; 

 дослідження і удосконалення методу прогнозування ефективності фільтрації 

для зображень ДЗЗ; 

 розробка методу прогнозування показників якості первинних зображень ДЗЗ. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у дисертаційній 

роботі було використано методи теорії імовірностей і математичної статистики, 

математичне та чисельне моделювання для побудови моделі шуму і тестових 

зображень, методи регресійного аналізу для виявлення доцільності застосування 

фільтрації, теорія нелілейної фільтрації для удосконалення локально-адаптивного 
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методу фільтрації, методи машинного навчання для побудови багатошарових 

нейронних мереж і прогнозування показників якості зображень.  

Наукова новизна результатів, отриманих автором, полягає у наступному:  

 вперше запропоновано метод прогнозування показників (мір) якості 

первинних зображень ДЗЗ з використанням багатошарової нейронної мережі, 

який відрізняється від відомих тим, що використовує в якості вхідних параметрів 

статистичні характеристики зображень в просторовій і спектральній областях, 

при відсутності еталонного (без шуму) зображення та, можливо, без попередніх 

оцінок характеристик шуму; 

 удосконалено метод прогнозування ефективності фільтрації зображень на 

основі багатошарової нейронної мережі завдяки використанню запропонованого 

набору параметрів, що дозволило підвищити точність прогнозування в 

порівнянні з розробленими раніше методами;  

 удосконалено метод локально-адаптивної фільтрації радіолокаційних 

зображень, спотворених спекл-шумом із застосуванням тетролет-перетворення, 

що дозволяє підвищити ефективність фільтрації і водночас зберегти 

малорозмірні об’єкти, межі, текстури. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертаційної роботи 

отримано автором самостійно. Праці [18-22] опубліковано без співавторів. У роботах, 

опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать такі результати. В роботі [1] 

здобувачем запропоновано метод прогнозування ефективності ДКП-фільтрації 

радіолокаційних зображень системи Sentinel-1. В роботі [2] здобувачем представлені 

рекомендації щодо доцільності виконання фільтрації на основі аналізу візуальної 

якості зображень [2]. В роботах [3, 13] здобувачем проведено аналіз ефективності і 

доцільності виконання фільтрації з використанням мір візуальної якості зображень без 

еталону, а також розглянуто можливі способи прогнозування суб’єктивних оцінок 

візуальної якості зображень після застосування фільтрації. В роботі [4] здобувачем 

досліджено ефективність фільтрації зображень, спотворених адитивним шумом з 

використанням адаптивного вейвлет-перетворення (тетролет перетворення). В 

публікації [5] здобувачем запропоновано локально-адаптивний фільтр для придушення 
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адитивного шуму на основі комбінації ДКП фільтра і фільтра на основі тетролет 

перетворення. В публікації [6] здобувачем досліджені характеристики шуму на 

реальних зображеннях. В роботі [7] здобувачем запропоновано метод прогнозування 

значень мір візуальної якості первинних радіолокаційних зображень для сучасної РСА 

системи Sentinel-1 з використанням багатошарових нейронних мереж. В роботі [8] 

здобувачем запропоновано метод прогнозування ефективності фільтрації зображень з 

використанням нейронних мереж, що не потребує заздалегідь визначених або оцінених 

значень дисперсії шуму, для нелокального фільтру BM3D. В роботі [9] здобувачем 

адаптовано метод прогнозування ефективності фільтрації спекл-шуму на 

радіолокаційних зображеннях Sentinel-1 для фільтра Лі. В публікації [10] здобувачем 

проведено аналіз ефективності фільтрації текстурних зображень з використанням 

експерименту з експертною візуальною оцінкою якості зображень. В публікації [11] 

здобувачем досліджена ефективність локально-адаптивного фільтру для обробки 

радіолокаційних зображень, спотворених спекл-шумом. В роботах [12, 14] здобувачем 

проведено дослідження ефективності використання мір візуальної якості зображень за 

наявності еталону (full-reference image quality metrics) для оцінки якості зображень 

після застосування фільтрації. В роботі [15] здобувачем запропоновано метод 

прогнозування показників (мір) візуальної якості для первинних, спотворених 

адитивним шумом зображень. У публікації [16] здобувачем проаналізована 

ефективність мір візуальної якості без наявності еталону (no-reference image quality 

metrics) для випадків, коли спотворення на зображеннях є візуально майже 

непомітним. В роботі [17] здобувачем вдосконалено метод прогнозування первинної 

якості, спотворених адитивним шумом зображень шляхом врахування оцінок дисперсії 

шуму, а також досліджено вплив помилок, які можуть бути допущені при оцінюванні 

характеристик шуму, на точність прогнозування значень мір візуальної якості. Список 

публікацій здобувача за темою дисертації наведено у додатку А.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідалися і обговорювалися на молодіжному форумі «Радіоелектроніка і молодь у 

21 столітті» (2016, 2017, 2018, Харків, Україна), Всеукраїнській науково-технічній 

конференції «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні» (2016, 2017, 
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Харків, Україна), Міжнародній конференції «The Experience of Designing and 

Application of CAD systems in Microelectronics» (2017, 2019, Поляна-Свалява, Україна), 

Міжнародній конференції «Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium» (2017, 

Київ, Україна), Міжнародній конференції «Problems of infocommunications. Science and 

Technology» (2017, 2018, Харків, Україна), Міжнародній конференції «Advanced Trends 

in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering» (2018, Славське, 

Львів, Україна), Міжнародній конференції «European Workshop on Visual Information 

Processing» (2018, Тампере, Фінляндія, 2019, Рим, Італія), Міжнародній конференції 

«Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering» (2019, Львів, Україна), 

Міжнародній конференції «Electronic Imaging: Image Quality and System Performance 

XVII» (2020, Бурлінгейм, Каліфорнія, США).  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дослідження, представлені в даній дисертаційній роботі, проводилися на кафедрі 

інформаційно-комунікаційних технологій ім. О. О. Зеленського Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» і були відображені в 

наступних звітах про НДР: «Методи підвищення якості сервісу засобами цифрової 

обробки багатоканальних даних в системах мультимедіа, дистанційного зондування 

та телемедицини» (2017, № держреєстрації 0115U000827), «Методи інтелектуальної 

комп'ютерної обробки великих даних в системах дистанційного зондування, 

мультимедіа та телекомунікацій» (2018, 2019, № держреєстрації 0118U003020), 

«"Розумна" обробка великих об'ємів даних у застосуванні до багатоканальних 

зображень дистанційного зондування» (2017, № держреєстрації 0117U005010; 2018, 

№ держреєстрації 0118U004798).  

Практичне значення отриманих результатів:  

 розроблено метод прогнозування показників (мір) якості зображень і 

прийняття рішення щодо доцільності виконання фільтрації, точність якого 

становить 0,91-0,99 для різних показників якості відповідно до критерію �̅�2 

(коефіцієнта детермінації); 

 запропоновані підходи до прогнозування ефективності фільтрації дозволили 

покращити точність прогнозування (знизити дисперсію в 2-3 рази у порівнянні з 
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аналогами), що сприяє більш надійному прийняттю рішень щодо доцільності 

виконання фільтрації; 

 виявлено міри візуальної якості без наявності еталону, які є найбільш 

адекватними (характеризуються найвищими значеннями рангової кореляції 

Спірмена із осередненою думкою людей), що дозволяє обґрунтовано приймати 

рішення щодо доцільності фільтрації зображень;  

 доведено, що найбільша ефективність фільтрації з точки зору візуальної якості 

спостерігається при піковому відношенні сигнал-шум первинних зображень 

порядку 24-29 дБ;     

 для багатокомпонентних зображень (зокрема, гіперспектральних зображень) 

застосування прийняття рішень щодо доцільності фільтрації дозволяє скоротити 

витрати на фільтрацію в 5-20 разів у залежності від ступеня складності 

зображення.   

 запропоновані підходи до прогнозування можуть бути використані 

користувачами в різних існуючих пакетах обробки даних ДЗЗ, наприклад ENVI, 

для розширення їх сервісних можливостей.  

Публікації. Основні результати за темою дисертації опубліковані в 22 роботах, 

серед яких: п’ять статей у наукових фахових виданнях України, які входять в 

міжнародні наукометричні бази (Index Copernicus, Google Scholar), одна стаття у 

науковому періодичному виданні іншої держави (Швейцарія), яка індексується в 

SCOPUS (Q2), 16 доповідей і надрукованих тез доповідей у збірниках матеріалів 

наукових конференцій і симпозіумів, 11 з яких є міжнародними, матеріали яких 

включено до наукометричної бази SCOPUS. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, змісту, 

переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи становить 217 сторінок 

друкованого тексту, з них анотація – на 10 стор., зміст – на 3 стор., перелік умовних 

скорочень – на 1 стор., основний текст – на 166 стор., список із 250 використаних 

джерел – на 28 стор., додатки – на 8 стор. У дисертації наведено 61 рисунок (з них 15 

на 10 окремих сторінках), 28 таблиць (з них 9 на 8 окремих сторінках).    
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РОЗДІЛ 1 

СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНА ОБРОБКА БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЗЗ 

 

У розділі розглянуто основні характеристики систем ДЗЗ, особливості сервісів, 

що надаються такими системами, вимоги до сервісно-орієнтованої обробки 

отриманих зображень, а також типи і характеристики зображень ДЗЗ та моделі 

присутнього на них шуму. Крім того, розглянуто методи придушення шуму на 

зображеннях ДЗЗ і підходи до оцінки їх ефективності.  

 

1.1 Застосування систем ДЗЗ і сервісно-орієнтованої обробки зображень  

 

Дистанційне зондування являє собою процес, за допомогою якого збирається 

інформація про об’єкти на поверхні Землі та їх властивості, території або різні явища 

без безпосереднього контакту з ними [1]. Для цього здебільшого використовують 

авіаційні або космічні носії. Основними об’єктами ДЗ є поверхня суші, океани, моря 

і елементи навколишнього середовища. На сьогоднішній день велику частину даних 

дистанційного зондування Землі отримують за допомогою штучних супутників Землі 

(ШСЗ). Головними перевагами ДЗЗ є висока швидкість отримання даних про великі 

площі земної поверхні або атмосфери, а також можливість отримання інформації про 

об’єкти, практично недоступні для дослідження іншими способами [1, 2]. Ще однією 

перевагою ДЗЗ є можливість отримання знімків з різною роздільною здатністю, що 

дозволяє застосовувати дані дистанційного зондування для вирішення різних завдань 

в різних предметних областях. Сучасні системи ДЗЗ працюють в широкому 

спектральному діапазоні [1]. Це, в свою чергу, дає змогу формувати багатоканальні 

зображення, як це показано на рис. 1.1, які в подальшому знаходять своє застосування 

у всебічному аналізу різних об’єктів і явищ [2, 5, 11].  

Системи ДЗЗ є незамінним інструментом для геопросторового моніторингу [1]. 

Сучасні геоінформаційні системи (ГІС) як Google Earth [38] і картографічні сервіси як 

Google Maps [39] використовують насамперед космічні знімки. Область застосування 

систем ДЗЗ є надзвичайно широкою і охоплює різні галузі, серед яких: 
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 сільське господарство: моніторинг стану рослинності, оцінка врожаю 

сільськогосподарських культур, оцінка біомаси, класифікація типів культур, 

оцінка вологості, визначення складу й ерозії ґрунтів [3, 4, 14, 15, 40, 41]; 

 екологічний моніторинг: стан навколишнього середовища, контроль 

забруднення атмосфери і земної поверхні, моніторинг змін водних ресурсів, 

клімату, фізико-хімічних параметрів у водному середовищі [2, 42-46]; 

 картографія: картографування земельного покриву, археологічних районів і 

забудови міст [47-50];  

 океанографія: вимір температури морської поверхні, дослідження океанічних 

течій, визначення меж водних поверхонь [2, 5, 51]; 

 моніторинг надзвичайних ситуацій: прогнозування лавин, повеней, паводків, 

оцінка завданого ними збитку, виявлення лісових пожеж, моніторинг розливів 

нафти, небезпечних природних явищ тощо [6, 52, 53].  

 

 

Рисунок 1.1 – Використання різних спектрів в багатоканальному ДЗЗ 
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Загалом системи ДЗЗ поділяють на пасивні і активні [1, 2]. Пасивні або оптико-

електронні системи реєструють електромагнітне випромінювання (ЕМВ) від 

досліджуваного об’єкта. Це може бути як власне ЕМВ, що виникає в самому об’єкті 

зондування, наприклад, теплове випромінювання, так і розсіяне ЕМВ зовнішнього 

джерела, наприклад, сонячне випромінювання. Пасивні системи ДЗЗ надають 

інформації про земну поверхню у діапазонах довжин електромагнітних хвиль, що 

відповідають видимому і інфрачервоному випромінюванню. У даному випадку 

випромінювання реєструється відповідними сенсорами, які генерують електричні 

сигнали в залежності від інтенсивності випромінювання [1]. Активні або 

радіолокаційні системи опромінюють досліджувані об’єкти ЕМВ, яке забезпечує 

система ДЗЗ, тобто в цьому випадку засіб ДЗЗ генерує електромагнітну енергію і 

випромінює її в напрямку досліджуваного об’єкта [2].  

Радарна (радіолокаційна) космічна зйомка виконується в 

ультракороткохвильовій області радіохвиль, де переважно використовуються X (2,4-

3,75 см), C (3,75-7,5 см) і L (15-30 см) діапазони [2]. Радіолокатор направляє промінь 

електромагнітних імпульсів на об’єкт. Частина імпульсів відбивається від об’єкта і 

сенсор вимірює характеристики відбитого сигналу і відстань до об’єкта. Радіолокатор 

випромінює власний сигнал певної частоти і реєструє його, на відміну від оптичних 

сенсорів, що реєструють відбите сонячне випромінювання, а тому не залежить від 

освітленості. Всі сучасні космічні радарні системи – це радіолокатори з синтезованою 

апертурою антени (РСА) [11].  

В РСА системах використовується рухомий радар бокового огляду, який 

випромінює електромагнітні імпульси і послідовно приймає сигнал зворотного 

розсіювання [11]. Таким чином, цей послідовний ряд амплітудних і фазових значень 

містить інформацію про відносне розташування, геометрію поверхні / шорсткість і 

діелектричну проникність об’єктів. Частота переданого електромагнітного сигналу 

визначає глибину проникнення в ґрунт, а ширина смуги налаштовує геометричну 

роздільну здатність. Такі системи дозволяють отримати радіолокаційне зображення 

досить високої якості, оскільки їх роздільна здатність істотно зростає в порівнянні з 

системами, що мають реальні розміри апертури антени. Основними перевагами РСА 
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систем є те, що вони, на відміну від оптико-електронних систем, стійкі до погодних 

умов, хмарності, не залежать від умов освітленості і чутливі до біофізичних 

(вологість, біомаса) та структурно-геометричних особливостей ґрунтово-рослинного 

покриву (більш висока точність вимірювання геометричних характеристик, 

виявлення діелектричних і поляриметричних властивостей) [2, 11]. Недоліками 

отриманих радарних знімків є складність тематичної інтерпретації і присутність дуже 

інтенсивного спекл-шуму [11, 17, 25].  

На рис. 1.2 наведено приклади зображень, що отримані радіолокаційною і 

оптико-електронною мультиспектральною супутниковими системами ДЗЗ. 

 

  

а      б 

Рисунок 1.2 – Приклади РСА-зображення системи Sentinel-1 (а) і компонентного 

зображення оптичної мультиспектральної системи Sentinel-2 (б)  

 

Оскільки кінцевими даними різних систем ДЗЗ є цифрові зображення, особлива 

увага приділяється саме методам цифрової обробки зображень. Останні роки 

ознаменували значне зростання кількості доступних і безкоштовних супутникових 

даних ДЗЗ [7, 12], що власне і позначилося на розвитку різного роду сервісів 

інтерпретації і аналізу аерокосмічних зображень для широкого спектра застосувань 

[13-16]. У зв’язку з цим методи сервісно-орієнтованої обробки зображень мають 

критичне значення при наданні таких сервісів. Метою сервісно-орієнтованої обробки 
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є надання можливості гнучкої обробки отриманих зображень ДЗЗ з прийнятною 

якістю для кінцевих користувачів і конкретних сервісів. Такі методи 

використовуються при попередній обробці отриманих зображень ДЗЗ і впливають на 

ефективність подальшого етапу тематичної обробки або інтерпретації зображень 

(сегментація, класифікація, дешифрування, вилучення інформативних ознак, 

розпізнавання об’єктів) для заданого сервісу [13, 14]. Задачі методів сервісно-

орієнтованої обробки зображень залежать від висунутих вимог до заданого сервісу 

кінцевими користувачами і можуть включати в себе аналіз і визначення характеристик 

завад [22-24], що присутні на зображеннях ДЗЗ, виявлення локально-активних ділянок 

зображень (межі, текстури) [54], стиснення зображень [55] та покращення візуальної 

якості зображень за рахунок придушення шуму (фільтрації) [17, 56, 57]. Ефективність 

вирішення тієї чи іншої задачі сервісно-орієнтованої обробки грає важливу роль при 

наданні обробленого зображення кінцевому користувачу.  

Взагалі основна обробка супутникових даних ДЗЗ виконується на Землі. Дані 

ДЗЗ надходять в космічні агентства і спеціальні наземні центри прийому та обробки 

даних ДЗЗ. Це можуть бути міжнародні агентства, наприклад Європейське космічне 

агентство (European Space Agency, ESA) [58], національні, такі як Державне космічне 

агентство України (ДКАУ) [59] або Національне управління з аеронавтики і 

дослідження космічного простору (National Aeronautics and Space Administration, 

NASA) [60] або регіональні агентства і центри. Такі центри призначені для 

отримання, обробки і зберігання даних ДЗЗ та подальшої передачі їх споживачу.  

Космічні агентства і наземні центри або комплекси прийому та обробки даних 

ДЗЗ забезпечують [58, 59]: 

 формування заявок на проведення зйомки земної поверхні, зв'язок з 

космічними апаратами; 

 прийом даних ДЗЗ; 

 попередню обробку даних, виділення масивів цільової і службової інформації; 

 демодуляцію, декодування, радіометричну корекцію (покращення яскравості, 

контрастності, колірного балансу), калібрування, фільтрацію завад, 

перетворення динамічного діапазону і виконання інших операцій цифрової 
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первинної обробки даних; 

 каталогізацію, архівацію даних і їх подальшу передачу споживачу; 

 геометричну корекцію (приведення зображення до заданого масштабу та 

картографічної проекції з усуненням геометричних спотворень) і геоприв’язку 

зображень з використанням даних про параметри кутового і лінійного руху 

космічних апаратів або опорних точок на місцевості; 

 доступ до даних, що отримуються супутниками системами ДЗЗ; 

 аналіз якості отриманих зображень з використанням експертних і програмних 

методів. 

Крім того різні наукові центри, лабораторії і компанії-оператори систем ДЗЗ 

можуть також надавати окремі сервіси додаткової обробки даних ДЗЗ (серед яких 

фотограмметрична обробка, тематична обробка, ГІС-аналіз) [52], візуалізації 

отриманих результатів (побудова цифрових моделей рельєфу, тематичних карт, 

ортофотопланів, карт наземного покриття) [50] і організації доступу до даних 

(створення ГІС, геопорталів, сховищ даних) [13, 14].  

Методи обробки знімків ДЗЗ можна умовно розділити на два види: попередня 

обробка і спеціальна або тематична [2, 14]. Попередню обробку, яку ще можна 

визначити як міжгалузеву, виконують саме в центрах космічних агентств і наземних 

комплексах прийому та обробки даних ДЗЗ, в той час як тематичну обробку або так 

звану галузеву виконують насамперед в наукових або вузькоспеціалізованих центрах, 

лабораторіях і компаніях-операторів систем ДЗЗ під потреби якоїсь конкретної галузі 

(сільське господарство, екологічний моніторинг і інші). За допомогою методів 

попередньої обробки вирішують наступні завдання: підвищення контрастності, зміна 

розмірів, видалення фону, корекція знімків, усунення спотворень і перешкод (з 

технічних і природних причин), приведення зображень до вигляду, придатного для 

аналізу та інтерпретації (дешифрування) [11]. Подібні методи служать, як правило, 

першим етапом аналізу знімків, після якого виконується спеціальна обробка. До 

спеціальної обробки відносяться методи, які призначені для вирішення конкретних 

кінцевих завдань, наприклад, пошук і розпізнавання об’єктів, класифікація об’єктів 

на знімку по їх характерним ознакам [15, 28].  
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Зазначені вище методи обробки сформованих зображень ДЗЗ виконуються 

поетапно. Загалом кожному етапу відповідає один або декілька рівнів обробки [61]. 

Під рівнем обробки розуміють способи подання інформації про об’єкти, що 

характеризуються заданим якістю, типом або формою опису. Варто зазначити, що 

незважаючи на існуючи міжнародні та національні стандарти обробки даних ДЗЗ [61], 

зміст етапів і рівнів обробки можуть дещо відрізнятися в залежності від 

постачальника даних ДЗЗ. Оператори космічних систем ДЗЗ і розробники 

спеціалізованих програмних комплексів обробки даних ДЗЗ розрізняють такі 

найбільш узагальнені рівні [61]: 

 необроблені («сирі» або «несфокусовані») дані – відповідає даним, отриманим 

з сенсорів в процесі зйомки без жодних перетворень (можуть бути стиснені). 

Даний рівень є базовим для формування наступних рівнів обробки. Як правило, 

агентства не поширюють дані цього рівня і вони використовуються виключно в 

цілях вивчення роботи знімальних систем; 

 попередня обробка (рівень 0) – калібрування, виключення службової 

інформації, збереження всієї допоміжної інформації, радіометрична корекція 

пошкоджених ділянок зображення, географічна прив’язка; 

 первинна обробка (рівень 1) – повна радіометрична і геометрична корекція 

даних, фільтрація завад, покращення якості зображень; 

 вторинна обробка (рівень 2) – відновлення ознак об’єктів на земній поверхні, 

перетворення ознак, формування дешифрувальних ознак об’єктів, виділення 

контурів і інше; 

 тематична обробка (рівень 3) – формування інформаційних продуктів за 

запитами споживачів (наприклад, формування тематичних карт за результатами 

класифікації, дешифрування). 

Об’єм первинної обробки залежить від типу системи ДЗЗ і якості даних. 

Зображення доводяться до споживачів, як правило, в широко поширених растрових 

форматах (GeoTIFF, JPEG-2000) спільно з метаданими (інформація щодо процесу 

формування зображення, положення космічного апарата в момент зйомки, а також 

параметри рівня корекції). Рівні обробки і формати даних конкретизуються для етапів 
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обробки оптичних та радіолокаційних даних ДЗЗ. Кожен постачальник даних ДЗЗ 

розробляє свою систему обробки і найменування. 

Наприклад, космічна РСА система ДЗЗ Sentinel-1 надає три рівні обробки своїх 

інформаційних продуктів [12]: 

 рівень 0 (Level-0) – необроблені «сирі» дані: стислі і несфокусовані РСА дані. 

Продукти рівня 0 є основою, з якої виробляються всі інші інформаційні продукти 

високого рівня. Для того щоб дані можна було використати, їх необхідно 

розпакувати (декомпресувати) і обробити за допомогою програмного 

забезпечення для фокусування. Дані цього рівня включають шум, пакети даних 

внутрішнього калібрування і джерел відлуння, а також інформацію про орбіту та 

положення. Продукти рівня 0 зберігаються в довготривалих архівах. Вони 

можуть бути оброблені для створення будь-якого типу продукту протягом 

терміну служби місії і протягом 25 років після закінчення операцій космічного 

сегмента; 

 рівень 1 (Level-1) – має два типи продуктів: Single Look Complex (SLC) і Ground 

Range Detected (GRD). Ці продукти призначені для більшості користувачів 

даних. Продукти Single Look Complex складаються з сфокусованих РСА даних з 

географічної прив’язкою з використанням даних про орбіту і орієнтацію зі 

супутника. SLC являє собою комплекснозначне радіолокаційне зображення і 

надається в системі координат знімка (похилій дальності, що має назву slant-

range geometry), воно досить сильно деформоване через специфічні умови 

зйомки. Ці продукти включають в себе один погляд (так званий single look) у 

кожному вимірі, використовуючи повну смугу передачі сигналу і містить всю 

спектральну і фазову інформацію. Знімки рівня SLC в основному необхідні для 

використання даних в науково-дослідних цілях (коли потрібно вся спектральна і 

фазова інформація). Продукти Ground Range Detected представляють собою 

сфокусовані і оброблені «дійсні» радіолокаційні зображення, що формуються з 

комплекснозначних зображень шляхом обчислення модуля. Ці дані спроектовані 

в систему координат наземної дальності (так звана ground range) з використанням 

моделі еліпсоїда Землі WGS84. Еліпсоїдна проекція продуктів GRD коригується 
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з використанням висоти місцевості, зазначеної в загальній анотації продукту. 

Фазова інформація в цих даних втрачається. Цей інформаційних продукт 

надається зі зниженим рівнем спекл-шуму за рахунок використання 

некогерентного накопичення зображень (яке має назву multilooking – багато 

поглядів), що призводить до погіршення просторової роздільної здатності. В 

залежності від кількості використаних незалежних поглядів при виконанні 

некогерентного накопичення продукти GRD можуть мати: повну, високу або 

середню просторові роздільні здатності; 

 рівень 2 (Level-2) – океанічні дані (Ocean Data, OCN): дані геофізичних 

параметрів океану, які отримують з попереднього рівня. Цей продукт включає в 

себе компоненти для спектрів океанічного поглинання (Ocean Swell spectra, 

OSW). OSW – це двовимірний спектр поверхні океану, що враховує швидкість і 

напрямок вітру. 

Схожі рівні обробки інформаційних продуктів надаються і іншими 

радіолокаційними системами, такими як TerraSAR-X [62], RADARSAT-2 [63] і 

KOMPSAT-5 [64]. 

Споживачі і галузеві замовники можуть вимагати доставку даних ДЗЗ в різних 

формах. Узагальнені і найбільш поширені види надання даних ДЗЗ кінцевим 

споживачам подані на рис. 1.3.  

До споживачів архівованих вихідних даних надходять зображення в «сирому» 

вигляді, тобто необроблені дані, до яких застосовується лише стиснення без втрат. У 

цьому випадку всі операції щодо обробки і корекції отриманих зображень споживач 

виконає сам. 

Споживачам відфільтрованих даних надходять зображення з покращеною якістю 

після придушення шуму і стиснення без втрат. Таким споживачам важливо отримати 

зображення покращеної якості з метою підвищення ефективності тематичної 

обробки. 

Інша група споживачів отримують стислі зображення з або без застосування 

фільтрації. До цих зображень застосовується попередня обробка (геоприв’язка, 
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корекція), фільтрація (опціонально) і стиснення з втратами з забезпеченням 

прийнятної візуальної якості. 

Споживачам результатів класифікації та інтерпретації надаються не самі 

зображення, а вже готові тематичні карти. До цього класу споживачів відносяться 

суто галузеві користувачі для яких важливо вирішення якоїсь конкретної прикладної 

задачі.  

 

 

Рисунок 1.3 – Види надання даних ДЗЗ кінцевим користувачам 

 

На якість сформованого зображення ДЗЗ можуть впливати різні фактори [11], 

такі як:  

 недосконалі характеристики сенсорів; 

 процес формування зображень; 

 атмосфера і опади; 

 завади, що пов’язані з передачею зображень на Землю по радіоканалу; 

 геометричні спотворення, які викликані способом космічної зйомки 
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(положення платформи в просторі, властивості сканера та обертання Землі і 

форма її поверхні, нерівність рельєфу, рух космічного апарату в процесі 

формування зображення); 

 радіометричні спотворення (неоднорідність відгуку детекторів і їх різних 

елементів, несправність елементів детектора);  

 умови освітлення підстильної поверхні; 

 помилки при виконанні аналого-цифрового перетворення зображень. 

Всі ці фактори погіршують якість отриманих зображень і повинні бути враховані 

при виконанні сервісно-орієнтованої обробки. Очевидно, що сервісно-орієнтована 

обробка зображень є більш ніж актуальною. Вирішальним критерієм для сервісно-

орієнтованої обробки зображень є візуальна якість зображення [28]. Фактично, 

зображення ДЗЗ отримуються для задоволення потреб споживачів щоб вирішити різні 

задачі. З цього погляду якість зображень – це ступінь, в якій набір характеристик 

зображень задовольняє ці потреби. Якість зображень, що надаються користувачам, 

залежить не тільки від характеристик отриманих даних, а й від застосованих методів 

обробки зображень. Кожен алгоритм і метод обробки впливає на якість даних, власне, 

вони можуть зберегти, покращити або, на жаль, погіршити якість отриманих 

зображень. Тому дуже важливо забезпечувати високу якість оброблених зображень і 

виконувати моніторинг візуальної якості зображень на кожному етапі обробки.  

 

1.2 Вимоги до систем сервісно-орієнтованої обробки зображень ДЗЗ 

 

З кожним роком все більше зростають вимоги до систем ДЗЗ для вирішення 

різних прикладних задач. Це стосується забезпечення актуальності отриманих даних, 

високої швидкодії і ефективності методів обробки, якості, достовірності та 

доступності даних ДЗЗ, підвищення інформативності за рахунок використання різних 

спектральних компонент (багатоканальні дані), а також покращення таких 

характеристик, як географічне охоплення (ширина смуги зйомки), просторова, 

радіометрична, спектральна і часова роздільні здатності з метою підвищення 

ефективності інтерпретації отриманих зображень ДЗЗ [5].  
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Можливість виявити і виміряти різні явища, об’єкти або процеси визначається, в 

першу чергу, роздільною здатністю. Часова роздільна здатність визначає з якою 

періодичністю супутник може знімати певну ділянку земної поверхні. Ця 

характеристика важлива для задач ДЗЗ, пов’язаних з моніторингом і виявленням змін 

довкілля, надзвичайних ситуацій, швидкоплинних явищ тощо [5, 52]. Часова 

роздільна здатність супутникових систем ДЗЗ зазвичай становить кілька днів, що 

дозволяє регулярно знімати зображення заданої області. Зображення, зібрані за 

заданий інтервал часу, називають багаточасовими даним (multitemporal data) [52].  

Спектральна роздільна здатність визначає які ділянки спектра ЕМВ 

реєструються сенсором (кількість спектральних каналів і спектральний діапазон 

кожного каналу). Спектральна роздільна здатність є важливою при проектуванні 

сенсора, адже визначає характер дослідження. Різні об’єкти мають різні спектральні 

ознаки (або сигнатури). Для сервісів аналізу навколишнього середовища за даними 

ДЗЗ, наприклад, для екологічного моніторингу, ця характеристика є найбільш 

важливою (ближній інфрачервоний діапазон дуже ефективний в оцінці стану 

рослинності, визначенні ступеня її пригнічення) [1, 2]. 

Радіометрична роздільна здатність визначає діапазон помітної яскравості на 

зображенні. Вона визначається кількістю рівнів дискретизації яскравості (кількістю 

біт на піксель зображення) і залежить від ширини динамічного діапазону. В даний час 

сенсори на супутникових системах ДЗЗ мають радіометричну роздільну здатність не 

гірше 8 біт на піксель, тобто 256 градацій значень кольору. Існують також сенсори з 

більш високою радіометричною роздільною здатністю, наприклад, 11 біт/піксель 

(2048 градацій) для систем GeoEye-1, WorldView-3, 12 біт/піксель для Sentinel-2, що 

дозволяє розрізняти більше деталей на дуже яскравих або дуже темних областях 

отриманого зображення [1, 5].  

Іншою важливою і затребуваною характеристикою є просторова роздільна 

здатність, що характеризує розмір найменшої деталі місцевості, що помітне на 

зображенні [5, 11]. Залежно від просторової роздільної здатності на зображеннях 

можна розрізнити об’єкти, зіставні з величиною пікселя. Це означає, що, наприклад, 

при просторовій роздільній здатності 1 м об’єкт розміром 1х1 м буде відображено на 
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знімку у вигляді одного пікселя (піксель має розмір 1х1 м). Факторами, що впливають 

на просторову роздільну здатність є параметри системи ДЗЗ, а також висота орбіти, 

тобто відстань від супутника до досліджуваного об’єкта. 

За останні десятиліття було докладено багато зусиль для того, що задовольнити 

наростаючі вимоги до систем ДЗЗ. Внаслідок цього кількість можливих спектральних 

каналів зйомки збільшилася з 1 до 256, а просторова роздільна здатність сенсорів 

покращилася з 1000 м до 0,3 м, більш того у найближчі п’ять років планується запуск 

радіолокаційного супутника ДЗЗ наступного покоління TerraSAR-X Next Generation 

(TSX-NG), просторова роздільна здатність якого буде складати 0,25 м [10, 65]. 

Загалом типи просторової роздільної здатності отриманих зображення ДЗЗ можна 

грубо класифікувати наступним чином: 

 дуже низька (гірше 100 м); 

 низька (15-100 м); 

 середня (5-15 м); 

 висока (1-5 м); 

 надвисока (0,3-1 м). 

Проте варто зазначити, що на даний момент не існує уніфікованої класифікації 

типів просторової роздільної здатності. Всі типи просторової роздільної здатності 

зображень ДЗЗ знаходять своє застосування в різних галузях. Зокрема, зйомка дуже 

низької просторової роздільної здатності використовується в метеорології і 

моніторингу глобальних процесів на Землі [1]. За допомогою таких знімків 

отримують інформацію про стан атмосфери Землі і процеси, що протікають в ній 

(формування ураганів тощо), а також вони є основним джерелом інформації про стан 

морів, океанів, льодової обстановки [1]. Основними перевагами зображень з дуже 

низькою просторовою роздільною здатністю є оперативність отримання даних і 

глобальне охоплення (широка смуга охоплення зйомки). Космічну зйомку з низькою 

просторовою роздільною здатністю використовують для глобального екологічного 

моніторингу, моніторингу сніжного покриву, контролю надзвичайних ситуацій 

(повеней, пожеж) та інше [51, 53]. Найпопулярнішою є космічна зйомка із середньої 

просторовою роздільною здатністю, тому що саме до цього типу зйомки відносяться 
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безкоштовні знімки з просторовою роздільною здатністю до 10 м (наприклад, 

сімейство супутників Європейського космічного агентства Sentinel або супутник ДЗЗ 

Landsat-8) [66]. Зображення із середньої просторовою роздільною здатністю 

використовуються більшістю популярних додатків ДЗЗ і дозволяють вирішувати 

вкрай різноманітні завдання [48, 50]. До того ж за рахунок досить великої площі 

знімка (200-300 км по ширині) покриття оновлюється з високою регулярністю – кожні 

2-3 дні на одну й ту ж саму територію. Незважаючи на безліч переваг, знімки із 

середньою просторовою роздільною здатністю не дозволяють вирішувати абсолютно 

всі завдання. Для багатьох сфер життєдіяльності людини необхідні зображення з 

набагато більш високою просторовою роздільною здатністю. Зображення космічних 

систем ДЗЗ з високою і надвисокою просторовою роздільною здатністю активно 

використовуються не тільки в державних або військових цілях, а й дозволяють 

створювати цифрові моделі рельєфу високої точності і більш ефективно виконувати 

геопросторовий моніторинг в цілому [67]. Візуальне порівняння різних типів 

просторової роздільної здатності показано на рис. 1.4.  

 

 

Рисунок 1.4 – Порівняння середньої, високої і надвисокої просторової роздільної 

здатності зображень ДЗЗ 

 

Вимоги до спектральної, радіометричної і просторової роздільної здатності є 

надзвичайно важливими для виконання інтерпретації отриманих зображень ДЗЗ та 
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можливості їх використання для тематичного картографування [49, 50]. Зазначені 

роздільні здатності значно впливають на точність дешифрування зображень, а це в 

свою чергу є критичним для кінцевих споживачів даних ДЗЗ. З урахуванням вказаних 

вище характеристик систем ДЗЗ, стає зрозуміло, що для різних додатків важливі різні 

характеристики. Тому системи ДЗЗ повинні надавати доволі гнучкі методи обробки, 

які будуть належним чином забезпечувати широкі потреби кінцевих користувачів. 

Враховуючи описане вище, можна виділити наступні головні вимоги і чинники для 

систем ДЗЗ [5, 12]: 

 просторова, радіометрична і спектральна роздільні здатності систем ДЗЗ, котрі 

повинні відповідати кінцевій меті застосування даних ДЗЗ; 

 відношення сигнал-шум у отриманих зображеннях ДЗЗ, якість зображень при 

наданні їх кінцевим споживачам; 

 ефективність методів чи засобів, які використовуються на різних етапах 

обробки зображень ДЗЗ. 

Окрема увага серед вимог до систем ДЗЗ приділяється ефективності і швидкодії 

методів попередньої обробки отриманих зображень для більш точного дешифрування 

та інтерпретації зображень [27, 28]. Дешифрування – це процес виділення 

особливостей на зображеннях ДЗЗ та їх ідентифікація на підставі обраних 

характеристик, розпізнавання об’єктів, їх властивостей і встановлення взаємозв’язків 

з іншими об’єктами [2]. Для виконання цієї процедури використовують так звані 

дешифрувальні ознаки, що представлять собою певні закономірності відображення і 

розміщення об’єктів на зображенні. Дешифрувальні ознаки – це властивості об’єктів, 

які прямо або опосередковано знаходять відображення на отриманих зображеннях і 

забезпечують розпізнавання об’єктів [11]. Отже, дешифрувати знімок ДЗЗ означає 

виявити, розпізнати, класифікувати і інтерпретувати виявлений об’єкт або явище.  

Дешифрування зображень ДЗЗ засновано на використанні автоматизованих 

процедур або експертного аналізу, тому розрізняють два методи дешифрування: 

візуальне і автоматизоване [1, 2]. Візуальне дешифрування виконує людина (фахівець 

в предметній області). Важливу роль для цього методу відіграють дешифрувальні 

ознаки. Серед цих ознак виділяють три групи: геометричні (форма, розмір об’єкта, 



 

 

39 
 

тінь), яркісні (колір, рівень яскравості, тон, спектральний образ) і структурні 

(текстура, структура об’єкта) [1]. Автоматизоване дешифрування повністю 

виконується за допомогою спеціального програмного забезпечення [36, 37]. Людина 

може визначати і задавати алгоритм обробки даних ДЗЗ.  

Для отримання більш точного дешифрування вкрай важливо забезпечити високу 

якість отриманих зображень ДЗЗ, особливо це позначається на ефективності 

автоматизованих методів дешифрування [27]. Отже стає зрозумілим, що більшість 

етапів обробки взаємопов’язані. Значна увага при цьому приділяється методам 

підвищення якості зображень, зокрема методам фільтрації (придушення) шуму, 

наявність якого може значно погіршувати якість отриманих зображень ДЗЗ, що вагомо 

ускладнює процес інтерпретації зображень [27, 28]. Фільтрація повинна забезпечувати 

придушення шуму поряд зі збереження важливих для дешифрування ознак. Хоча існує 

велика кількість методів фільтрації шуму, позитивний ефект від їх застосування не 

завжди спостерігається [31, 34, 35]. Відомо, що позитивний ефект фільтрації 

обмежений для високотекстурних зображень незалежно від типів зображень (оптичних 

або радіолокаційних), шуму і його інтенсивності [68-70]. Тоді виникає питання – чи 

доцільно виконувати фільтрацією такого зображення? Навіть якщо позитивний ефект 

придушення шуму досягається з точки зору стандартних інтегральних критеріїв 

фільтрації, таких як середня квадратична похибка (mean squared error, MSE) на виході 

фільтру або пікове відношення сигнал / шум (peak signal-to-noise ratio, PSNR), 

відфільтроване зображення може виглядати розмитими, тобто його візуальна якість не 

покращилася після придушення шуму. Отже, можна очікувати, що можуть бути 

зображення або їх фрагменти, для яких придушення шуму може бути марним в тому 

сенсі, що це потребує часу і обчислювальних ресурсів, але не забезпечить значного 

поліпшення якості зображень відповідно, як за звичайними, так й за візуальними 

критеріями якості [34, 70]. Тому такі зображення (або компонентні зображення в 

мультиспектральних системах ДЗЗ) або їх фрагменти повинні бути «виявлені», щоб в 

інтерактивному режимі (експертом) або автоматично вирішувати, чи варто 

застосовувати фільтрацію, оскільки це може бути критичним для виконання наступних 

етапів тематичної обробки зображень. Необхідно зауважити, що певна попередня 
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обробка (або навіть попередня фільтрація ) зображень може виконуватися на борту 

системи ДЗЗ [71, 72]. Якщо фільтрація виконується на борту, то рішення щодо 

доцільності її застосування необхідно виконувати у повністю автоматичному режимі 

через обмежені енергетичні і обчислювальні ресурси. Вирішення цієї проблеми є 

актуальним для систем сервісно-орієнтованої обробки зображень ДЗЗ.  

Цілковито природньо постає ще одне питання, чи можна заздалегідь 

передбачити, чи варто виконувати фільтрацію або краще зберегти час і 

обчислювальні ресурси шляхом відмови від її застосування. Відповідне рішення може 

бути прийняте автоматично або це може бути частиною системи підтримки 

прийняття рішень, яка дає користувачу пораду щодо доцільності фільтрації заданого 

зображення, можливо, така система також може давати поради щодо вибору типу 

фільтра і налаштування його параметрів.  

Таким чином, одне з завдань методів сервісно-орієнтованої обробки полягає в 

тому, щоб надати передумови для аналізу потенційної ефективності фільтрації 

зображень і прийняття рішень щодо виконання фільтрації зображень (це може бути 

рішення щодо фільтрації кожного компонентного зображення для багатоканальної 

системи ДЗЗ). Тобто основна мета такого сервісу обробки полягає в тому, щоб 

заздалегідь передбачити ефективність фільтрації, не виконуючи саму фільтрацію. 

Таке прогнозування повинно бути швидким (бажано, набагато швидше, ніж сама 

фільтрація) і точним (тобто надійним для аналізу і прийняття рішень). 

 

1.3 Характеристики і типи зображень в системах ДЗЗ 

 

Системи ДЗЗ можуть формувати зображення з доволі різними характеристиками. 

Загалом виділяють одноканальні або панхроматичні, мультиспектральні 

(багатоканальні) і гіперспектральні зображення [1, 2]. Панхроматичні (одноканальні) 

зображення займають практично весь видимий діапазон електромагнітного спектра 

(0,45-0,90 мкм), тому є чорно-білими. Мультиспектральні (багатоканальні) системи 

формують кілька окремих зображень для широких спектральних каналів в діапазоні від 

видимого до інфрачервоного електромагнітного випромінювання [1]. Найбільший 
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практичний інтерес зараз представляють мультиспектральні дані з космічних апаратів 

нового покоління. Супутники нового покоління високої і надвисокої просторової 

роздільної здатності, як правило, ведуть зйомку в панхроматичному і 

мультиспектральному режимах [73].  

Гіперспектральні системи формують зображення одночасно для вузьких 

спектральних каналів на всіх ділянках спектрального діапазону [74]. Для 

гіперспектральної зйомки важливо не кількість спектральних каналів, а ширина каналу 

(чим менше, тим краще) і послідовність вимірювань. У даному випадку кожне 

зображення отримано в деякому досить вузькому спектральному діапазоні (наприклад, 

20 спектральних каналів шириною 10 нм кожна в діапазоні довжин хвиль від 500 до 

700 нм). Потім ці зображення комбінуються і утворюють тривимірний 

гіперспектральний масив (куб) даних для обробки і аналізу [74].  

Радіолокаційні системи також дозволяють отримувати багатоканальні зображення 

завдяки розширенню поляризаційних можливостей, тобто використанню різної 

поляризації випромінених і прийнятих сигналів в одному з двох напрямків – 

горизонтальному (H) або вертикальному (V) [2, 11]. Розрізняють поляризацію 

узгоджену, при якій випромінений і прийнятий сигнали однаково поляризовані (HH, 

VV) та перехресну або крос-поляризацію, при якій напрямки поляризацій 

випроміненого і прийнятого сигналів взаємно перпендикулярні (HV, VH). Якщо РСА 

система здатна реєструвати всі чотири набори поляризацій, то вона називається 

системою з повною поляризацією (full або quad-polarization), в разі доступності тільки 

двох наборів, наприклад VV і HH, РСА система називається двополяризаційною (dual 

polarization), а якщо є можливість використання лише одного виду поляризації, 

наприклад VV, РСА систему називають однополяризаційною (single polarization) [11]. 

Одночасна зйомка в двох, трьох або чотирьох поляризаціях надає можливість 

класифікації об’єктів на знімку за фізичним типом відбиття.  

Нижче розглянемо типи і характеристики зображень, що формуються існуючими 

системами ДЗЗ. В таблицях 1.1 і 1.2 представлені деякі сучасні космічні 

мультиспектральні і радіолокаційні системи ДЗЗ та їх основні характеристики. 

Приклади зображень, що сформовані різними системами ДЗЗ представлені на рис. 1.5.  
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Таблиця 1.1 – Сучасні оптико-електронні системи ДЗЗ 

Система ДЗЗ Країна-

оператор 

Початок 

експлуатації 

Кількість 

каналів 

Просторова 

роздільна здатність 

Ширина 

смуги 

зйомки 

Sentinel-2 ЄС 2015 13 10/20/60 м 290 км 

Worldview-3 США 2014 1(панхром.)+ 

8(VNIR)+ 

8(SWIR)+ 

12(CAVIS) 

Панхром. 0,31-0,34 м 

Мультиспектр. 1,24-

1,38 м 

SWIR 3,70-4,10 м 

CAVIS 30 м 

13,1 км 

Landsat-8 США 2013 11 Панхром. 15 м 

Мультиспектр. 30 м 

TIRS 100 м 

185 км 

SPOT 6/7 Франція 2012 5 Панхром. 1,5 м 

Мультиспектр. 6 м 

60 км 

GeoEye-1 США 2008 1+4 Панхром. 0,41 м 

Мультиспектр. 

1,65 м 

15,2 км 

Pleiades-1 Франція 2011 1+4 Панхром. 0,5 м 

Мультиспектр. 2 м 

20 км 

Gaofen-1 Китай 2013 1+4 Панхром. 2 м 

Мультиспектр. 8/16 

м 

60/800 км 

RapidEye США 2008 5 6,5 м (після обробки 

до 5 м) 

78 км 

Deimos-2 Іспанія 2014 1+4 Панхром. 1 м 

Мультиспектр. 4 м 

12 км 

Kompsat-3 Корея 2012 1+4 Панхром. 0,5/0,4 м 

Мультиспектр. 2/1,6 

м 

16,8/12 км 

SkySat США 2013 1+4 Панхром. 0,72 м 

Мультиспектр. 2 м 

8 км 

SuperView-1 Китай 2016 1+4 Панхром. 0,5 м 

Мультиспектр. 2 м 

12 км 
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Таблиця 1.2 – Сучасні радіолокаційні системи ДЗЗ 

Система ДЗЗ Країна-

оператор 

Початок 

експлуатації 

Поляризація Діапазон 

частот 

Просторова 

роздільна 

здатність 

Ширина 

смуги 

зйомки 

Sentinel-1 ЄС 2014 HH, VV / 

HH+HV, 

VV+VH 

C  5/20/40 м  

в залежності 

від режиму 

20/80/ 

250/400 

км 

TerraSAR-X/ 

TanDEM-X 

Німеччина 2007/2010 HH, VV / 

HH+VV, 

HH+HV, 

VV+VH / 

HH+VV+HV

+VH 

X 1-3/16 м  

в залежності 

від режиму  

4/10/30/

100/270 

км 

RADARSAT-2 Канада 2007 HH, VV, HV, 

VH / HH+HV, 

VV+VH / 

HH+VV+HV+

VH 

C 1,6/3,1/5,2/9/

13,5/160 м  

в залежності 

від режиму  

20/50/ 

100/150/

300/500 

км 

KOMPSAT-5 Корея 2013 HH, VV, HV, 

VH  

X 1/3/20 м  

в залежності 

від режиму  

5/30/100 

км 

COSMO-

SkyMed 

Італія 2007 HH, VV, HV, 

VH / 

VV+HH, 

HH+HV, 

VV+VH 

X 1/3-5/15-

20/30/100 м 

в залежності 

від режиму 

10/30/40

/100/200 

км 

ALOS-2 Японія 2014 HH, VV, HV, 

VH / HH+HV, 

VV+VH / 

HH+VV+HV+

VH 

L 1-3/6/10/100 

м  

в залежності 

від режиму 

25/50/70

/350 км 

SAOCOM Аргентина 2018 HH, VV, HV, 

VH / HH+HV, 

VV+VH / 

HH+VV+HV+

VH 

L 10/20/100 м 

в залежності 

від режиму 

30/60/ 

320 км 
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Рисунок 1.5 – Приклади зображень, отриманих за допомогою супутникових систем 

ДЗЗ: Sentinel-2 (а), TerraSAR-X (б), Landsat-8 (в), Worldview-3 (г), RADARSAT-2 (д), 

Kompsat-3 (е) 
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З наведених характеристик зображень, отриманих різними системами ДЗЗ 

спостерігаються тенденції до збільшення як просторової роздільної здатності, так і 

ширини смуги зйомки. Як наслідок, для комерційних систем ДЗЗ може 

забезпечуватися просторова роздільна здатність до 0,3 м в панхроматичному режимі і 

менше 2 м для мультиспектральної зйомки. Також сучасні оптико-електронні системи 

мають не менше 5 спектральних каналів, в тому числі хоча б один інфрачервоний.  

Серед наведених систем ДЗЗ особливу увагу звертає сімейство супутників Sentinel, 

що в першу чергу пов’язано з доступністю безкоштовних зображень [73]. Sentinel – це 

сімейство супутників ДЗЗ Європейського космічного агентства (ESA), що створене у 

рамках проекту глобального моніторингу навколишнього середовища і безпеки 

“Copernicus” в 2014 році [7]. Кожна місія (Sentinel-1,2,3,4,5,5P) зосереджена на різних 

аспектах спостереження за Землею [73]. Наприклад, Sentinel-1 є першою місією 

програми “Copernicus”. Ця місія складається з угрупування двох супутників Sentinel-1A 

і Sentinel-1B, які знаходяться на одній орбітальній площині. До того ж, планується запуск 

ще двох супутників. Ці супутники містять радіолокатор з синтезованою апертурою і 

працюють в C діапазоні довжин хвиль (6 см), який забезпечує збір даних у будь-яку 

погоду, вдень і вночі. Сенсори мають просторову роздільну здатність до 5 м і ширину 

смуги зйомки до 400 км. Періодичність зйомки одного супутника складає 12 днів [12]. 

Інша місія, що має назву Sentinel-2, забезпечує широкосмугову мультиспектральну 

зйомку (13 спектральних каналів) з високою просторовою роздільною здатністю (до 10 

м), яка здійснює моніторинг земель, рослинності, ґрунтового та водного покриву і 

відстеження наслідків стихійних лих [73]. Ця місія на сьогодні складається із двох 

однакових супутників Sentinel-2A і Sentinel-2B (також додатково планується запуск ще 

двох), що надає можливість повторної зйомки кожні 5 днів. 

Ще однією мультиспектральною системою ДЗЗ, яка користується популярністю 

серед широкого кола користувачів, є Landsat-8. Ця система також надає безкоштовні 

знімки з досить високою просторовою роздільною здатністю і широкою смугою 

зйомки [66]. Безкоштовні дані, які отримуються системами Sentinel і Landsat-8, 

успішно використовуються в додатках глобального картографування земного покриву 

[3, 15].  
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1.4 Моделі завад в системах ДЗЗ 

 

На якість зображень ДЗЗ можуть впливати різні викривлення і спотворення, 

серед яких шум, розмиття, недостатня освітленість сцени зйомки та інші [1, 2]. Проте, 

шум є одним з домінуючих факторів, які знижують якість отриманих зображень [1]. 

Наявність доволі інтенсивного шуму не тільки знижує візуальну якість зображень, 

але й погіршує надійність інтерпретації. Здебільшого причинами виникнення шуму є 

неідеальні характеристики сенсорів, пристрої і методи формування зображень [11]. 

Узагальнена модель шуму для мультиспектральних і гіперспектральних оптичних 

систем ДЗЗ складається з сигнально-залежної складової і сигнально-незалежної 

складової, маючи наступний вигляд [22-24]: 

 

𝐼𝑖𝑗
ш(𝑘) =  𝑛𝑖𝑗

СЗ (𝐼𝑖𝑗
іст(𝑘)) + 𝑛𝑖𝑗

СН(𝜎а
2),     (1.1) 

 

де 𝑖 та 𝑗 – координати пікселей на зображенні, 𝑖 = 1, . . , 𝐼, 𝑗 = 1, . . , 𝐽, 𝑘 = 1, . . , 𝐾, 𝐼, 𝐽 – 

визначають розмір зображень, 𝐾 – кількість каналів; 

𝐼𝑖𝑗
ш(𝑘) – значення в 𝑖𝑗-му пікселі отриманого компонентного зображення 

(спотвореного шумом) в 𝑘-му каналі; 

𝐼𝑖𝑗
іст(𝑘) – 𝑖𝑗-й піксель істинного неспотвореного шумом зображення в 𝑘-му каналі; 

𝑛𝑖𝑗
СЗ – сигнально-залежна шумова компонента, дисперсія якої 𝜎2(𝐼𝑖𝑗

іст) залежить від 𝐼𝑖𝑗
іст 

для заданого пікселя зображення; 

𝑛𝑖𝑗
СН – адитивна сигнально-незалежна шумова компонента з дисперсією 𝜎а

2; 

𝜎а
2 – дисперсія адитивного шуму. 

Локальна дисперсія шуму в цьому випадку визначається як [22, 23]: 

 

𝜎 𝑖𝑗
2 (𝑘) = 𝜎а 𝑖𝑗

2 (𝑘) + 𝑝(𝑘) ∙ 𝐼𝑖𝑗
іст(𝑘),    (1.2) 

 

де 𝜎а 𝑖𝑗
2 (𝑘) – дисперсія адитивної сигнально-незалежної компоненти, що зазвичай має 

гаусівський розподіл; 
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𝑝(𝑘) – параметр сигнально-залежної компоненти в 𝑘-му каналі. 

Дослідження шуму в сучасних мультиспектральних системах ДЗЗ, таких як 

Sentinel-2, показує, що адитивний шумовий (сигнально-незалежний) компонент є 

превалюючим, але нехтувати сигнально-залежним компонентом не можна [23]. У 

певних випадках допускається ігнорування сигнально-залежним компонентом для 

деяких каналів мультиспектральних систем [22].  

Завади на радіолокаційних зображеннях мають іншу природу. На 

радіолокаційних зображеннях має місце шумоподібне явище, яке зветься спекл [11, 

21, 25]. Причиною спекл-шуму є когерентне додавання (інтерференція) відбитих 

сигналів від великої кількості елементарних відбивачів, що потрапляють в кожен 

елемент роздільної здатності РСА системи [2]. Когерентна сума їх амплітуд і фаз 

призводить до сильних флуктуацій сигналу зворотного розсіювання від одного 

елемента роздільної здатності до іншого. Кожен відбивач вносить сигнал зворотного 

розсіювання з випадковою фазою і амплітудою, тому результуючий сигнал  𝐴𝑒𝑗𝜑 =

∑ 𝐴𝑘𝑒𝑗𝜑𝑘𝑁
𝑘=1  (𝐴𝑘 і 𝜑𝑘 – амплітуда і фаза відбитого сигналу, 𝑁 – кількість відбивачів) 

представляється сумою (суперпозицією) сигналів зворотного розсіювання від 

окремих відбивачів [11]. У такій формі РСА зображення є комплекснозначним. 

В багатьох дослідженнях шуму в існуючих РСА системах показано, що спекл-

шум є виключно мультиплікативним, тобто його дисперсія залежить від 

інтенсивності сигналу [2, 21, 26]. Отже, модель спекл-шуму на радіолокаційних 

зображеннях визначається наступним чином [11, 26]: 

 

𝐼𝑖𝑗
с = 𝐼𝑖,𝑗

іст ∙ 𝜇𝑖𝑗,      (1.3) 

 

де 𝐼𝑖𝑗
с  – отримане спотворене спекл-шумом радіолокаційне зображення; 

𝜇𝑖𝑗 – випадкова мультиплікативна компонента, яка має математичне очікування 𝑚𝜇 

рівне 1 і дисперсію 𝜎𝜇
2. 

З метою зменшення впливу спекл-шуму на отримані РСА зображення 

використовується некогерентне накопичення, яке ще називається багатопоглядова 
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обробка (multilooking) [2]. Ці РСА-погляди відносяться до окремих зображень, кожне 

з яких представляє собою незалежний погляд (look) або знімок ідентичної сцени. 

Результуюче зображення, що сформоване некогерентним усередненням цих поглядів, 

характеризується зменшеним спекл-шумом і погіршеною просторовою роздільною 

здатністю [17]. Некогерентне усереднення поглядів може бути виконане по діапазону 

і/або по азимуту кожного елемента роздільною здатності [2, 11]. Застосування 

багатопоглядової обробки покращує радіометричну роздільну здатність зображень. 

Така обробка може застосовуватися безпосередньо на борту РСА систем і в наземних 

центрах прийому даних ДЗЗ. Хоча багатопоглядова обробка призводить до 

погіршення просторової роздільної здатності, вона значно покращує інтерпретацію 

РСА зображень [11, 17]. Ефект зменшення інтенсивності спекл-шуму через 

застосування різної кількості поглядів для некогерентного накопичення по азимуту і 

діапазону показано на рис. 1.6.  

Відомо, що амплітуда 𝐴 спекл-шуму (для однопоглядових радіолокаційних 

зображень) описується законом розподілу Релея [2, 11], щільність розподілу 

імовірності якого: 

 

𝑃𝐴(𝐴) = 2𝐴
𝜎⁄ 𝑒𝑥𝑝 (− 𝐴2

𝜎⁄ ), 𝐴 ≥ 0,    (1.4) 

 

де 𝜎 – середньоквадратичне відхилення. У цьому випадку дисперсія спекл-шуму 

становить 𝜎𝜇
2 ≅ 0,273. Водночас інтенсивність або енергія (𝐴2) у випадку 

одногопоглядового РСА-зображення має експоненційний розподіл [11]. Для 

багатопоглядового енергетичного радіолокаційного зображення 𝐼 =  
1

𝐿
∑ 𝐼𝑘

𝐿
𝑘=1 , I = 𝐴2 

спекл-шум характеризується Гамма-розподілом і має наступну щільність імовірності: 

 

𝑃𝐼(𝐼) =
1

Γ(𝐿)
𝐿𝐿𝐼𝐿−1𝑒−𝐿𝐼,     (1.5) 

 

де Γ(∙) – Гамма-функція, I > 0, L > 0, L – кількість поглядів. 
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Ще одним зауваженням стосовно закону розподілу спекл-шуму є те, що при 

використанні достатньо великої кількості поглядів для некогерентного накопичення 

(𝐿 > 10), розподіл стає близьким до Гаусового розподілу [11]. 

На рис. 1.7 і 1.8 наведено приклади одногопоглядового зображення, отриманого 

системою TerraSAR-X (рис. 1.7) та фрагмент багатопоглядового зображення системи 

Sentinel-1 (отримане в інтерференційному режимі, Level-1 GRD IW mode) і відповідні 

гістограми однорідних ділянок цих зображень. Для отримання зображення Sentinel-1 

(рис. 1.8) було використано 5 поглядів [26]. Отримані гістограми добре ілюструють 

твердження щодо закону розподілу спекл-шуму і його зміну з ростом кількості 

використаних поглядів.  

Іншою надзвичайно важливою характеристикою спекл-шуму є наявність 

просторової кореляції, тобто існує залежність між значеннями сусідніх пікселів [22, 

23, 26]. Переконатися в тому, що спекл-шум на радіолокаційних зображеннях є 

просторово-корельованим можна, наприклад, за допомогою отримання спектру в 

області дискретного косинусного перетворення (ДКП), розрахованого для 

однорідних блоків розміром 8х8 пікселів [26]. Приклади РСА зображень системи 

Sentinel-1 в різних поляризаціях і отриманих ДКП-спектрів показано на рис. 1.9. 

Отримані спектри представлені у нормованому вигляді, таким чином, що 

(∑ ∑ 𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚
2 (𝑘, 𝑙)8

𝑙=1
8
𝑘=1 ) − 𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚

2 (1,1) = 63, де 𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚
2 (𝑘, 𝑙) – 𝑘𝑙-й елемент 

нормованого ДКП-спектру. Індекси (1,1) відповідають постійній складовій, а малі 

значення індексів належать низьким просторовим частотам, тоді як великі – високим. 

З наведених рисунків добре видно, що шум є просторово-корельованим, адже 

компоненти, що відповідають більш високим частотам, менші, ніж компоненти, що 

відповідають низьким частотам. Для обох випадків енергія розподілена по 

спектральним компонентам нерівномірно (спектри є несиметричними) і зосереджена 

в низькочастотній частині спектра, також спектри для різних поляризацій не є 

однаковими. 

Наявність цієї просторової кореляції має бути врахована при обробці отриманих 

радіолокаційних зображень, оскільки це значно впливає на ефективність фільтрації і 

наступних етапів тематичної обробки. 
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Рисунок 1.6 – Ефект від використання кількісті поглядів (некогерентного 

накопичення) по азимуту і дальності: один погляд (а), 2х2 (б), 4х4 (в), 8х8 (г) поглядів 

 

     

Рисунок 1.7 – Приклад однопоглядового РСА зображення, отриманого системою 

TerraSAR-X і гістограми однорідної ділянки цього зображення 

     

Рисунок 1.8 – Приклад фрагменту багатопоглядового РСА зображення, отриманого 

системою Sentinel-1, і гістограми однорідної ділянки цього зображення 
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Рисунок 1.9 – Приклади РСА зображень системи Sentinel-1 і відповідних 

двовимірних ДКП-спектрів для VV (а, в) і VH (б, г) поляризацій 

 

1.5 Аналіз існуючих методів фільтрації зображень 

 

З метою придушення шумів, збереження корисної інформації і підвищення 

візуальної якості зображень широко застосовується фільтрація. Однак має місце 

також і деяке спотворення корисної інформації [75]. Іншими словами, позитивний 

ефект від придушення шуму (фільтрації) відбувається одночасно з негативним 

ефектом спотворення корисної інформації на зображенні. Головна проблема розробки 
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фільтрів полягає в забезпеченні компромісу між цими двома факторами. Основними 

вимогами до методів фільтрації є наступні [30]: 

- ефективне придушення шумів відповідно до встановлених критеріїв; 

- максимальне збереження корисного сигналу, тобто інформативних ознак на 

зображеннях, серед яких межі, текстури, малорозмірні об’єкти; 

- задовільна швидкодія фільтрації; 

- забезпечення високої візуальної якості оброблених зображень. 

Вибір того чи іншого методу фільтрації залежить від поставленого завдання або 

наявності деяких додаткових обмежень. На сьогодні розроблена велика кількість 

методів фільтрації і ця кількість продовжує постійно зростати. Це пов’язано з 

наступними аспектами [30]: 

- незадоволеністю досягнутими результатами, оскільки будь-які фільтри поряд 

з корисним ефектом придушення шуму в тій чи іншій мірі спотворюють і 

корисний сигнал; 

- розвиток нових підходів; 

- уточнення моделей завад, виявленням практичних ситуацій, для яких ті чи 

інші фільтри непридатні або малоефективні; 

- прагнення автоматизувати обробку зображень, зробити її адаптивною, 

інтелектуальною, пристосованою до вирішення конкретної кінцевої задачі; 

- застосування нових критеріїв ефективності обробки. 

Існує два великі класи методів фільтрації – лінійні і нелінійні [76]. Особливість 

лінійних фільтрів полягає в тому, що вихідні значення фільтру можуть бути описані 

як лінійна комбінація вхідних значень. Проте такі фільтри погано працюють з 

нестаціонарними сигналами і завадами, без попередньої інформації про них [77]. Для 

цього випадку ефективно застосовувати нелінійні фільтри, для яких вихідні значення 

не є лінійною комбінацією вхідних, тобто принцип суперпозиції не виконується [30]. 

Нелінійні фільтри є найбільш використовуваними для придушення різного роду 

завад. 

Взагалі не існує чітко визначеної класифікації методів фільтрації. Запропоновано 

декілька схем класифікації методів фільтрації [78]. Наприклад, існуючи методи 
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фільтрації можна класифікувати на ті, які працюють в просторовій (spatial domain) 

[77] або спектральній (spectral або transform domain) області [78], методи 

розрідженого кодування (sparse coding) з навчанням словника (dictionary learning) [79] 

і нова група методів на основі застосування глибинного навчання (deep learning) [80, 

81]. Існує також класифікація методів на локальні і нелокальні методи, які 

використовують подібність між фрагментами зображення [77]. Методи, які працюють 

в просторовій області оброблюють пікселі зображення або групу сусідніх пікселів 

[78]. Методи, які працюють в спектральній області і методи навчання зі словником 

використовують деякі перетворення для того, щоб аналізувати зображення в іншій 

області. Різниця між ними полягає в тому, що методи в спектральній області зазвичай 

застосовують фіксовані базисні функції для перетворення зображень, тоді як методи 

навчання зі словником використовують розріджене подання (sparse representation) на 

надмірному словнику (redundant dictionary) [77, 82, 83]. Методи на основі глибинного 

навчання використовують архітектури глибоких нейронних мереж, які навчаються на 

великих об’ємах даних з метою відновити неспотворене шумом (істинне) зображення 

[80]. 

Перші фільтри, які починали застосовуватися для придушення шуму 

передбачали віконну обробку в просторовій області, тобто обробку групи пікселей, 

що знаходяться в ковзному вікні на зображенні [76]. Такий метод фільтрації зводиться 

до обчислення значення яскравості центрального пікселя в ковзному вікні на основі 

значень яскравості інших пікселів [78]. Оскільки ці фільтри локально оброблюють 

фрагменти зображень, їх прийнято називати локальними.  

Наступні етапи застосування фільтрації пов’язані з фільтрами, які працюють в 

спектральній області. Особливістю цих фільтрів є використання різних 

ортогональних перетворень (ДКП [84], вейвлети [85-87] і похідні від нього адаптивні 

перетворення, такі як тетролети [88], курвлети [89], контурлети [90]) з метою 

представити дані зображення в більш компактному вигляді або виділити лише 

необхідні особливості (ознаки) зображення і відокремити їх від шумової компоненти 

[84]. Менші коефіцієнти є високочастотною частиною зображення, яка пов’язана з 

деталями зображення і шумом [85]. Після того, як ці менші коефіцієнти оброблені, 
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відфільтроване зображення може мати менше шуму. Методи на основі ортогональних 

перетворень досягають кращої ефективності порівняно з методами в просторовій 

області за рахунок компактного і розрідженого подання даних [84]. Ця особливість 

дозволила підвищити ефективність локальних і нелокальних фільтрів в цілому.  

Іншої тенденцією стало застосування адаптивних методів фільтрації [78]. 

Локально-адаптивні методи фільтрації орієнтовані на використання локальних 

особливостей зображення і запобігання внесення додаткових спотворень. У даному 

випадку виконується деяка класифікація локальної ділянки зображення (однорідна 

або неоднорідна) і вибір стратегії фільтрації для кожного конкретного випадка згідно 

класифікації [91]. Ці методи, як і всі локальні методи фільтрації ефективні з точки 

зору низької складності обчислень. 

Також на себе привернули велику увагу методи розрідженого кодування з 

навчанням словника. Загальна ідея навчання на основі словника полягає в тому, що 

вони виконують придушення шуму за допомогою навчання великої кількості блоків 

(фрагментів) зображення таким чином, що кожен блок зображення може бути 

представлений лінійною комбінацією всього декількох блоків з надлишкового 

словника (redundant dictionary) [92]. Яскравими представниками методів на основі 

навчання словника є кластерізація k-середніх (k-means clustering) з сингулярним 

розкладанням (singular-value decomposition, SVD) K-SVD [93], метод розрідженого 

кодування LSSC [94] і розріджене подання на основі кластерів CSR [95]. Хоча 

більшість методів, заснованих на навчанні словника, досягли конкурентоспроможної 

ефективності з сучасними нелокальними методами фільтрації, розріджена модель є 

надзвичайно обчислювально складною [78]. 

Одним з найбільш ефективних методів фільтрації є нелокальні методи, основою 

роботи яких є пошук подібних блоків на зображеннях і їх спільна обробка [96, 97]. 

Потім ця ідея була розширена на методи, які виконують обробку в області 

перетворення [98] і методи на основі машинного навчання [99].  

Ще одна група методів, яка набуває все більшого інтересу і уваги – це методи 

фільтрації на основі глибинного навчання [80]. Зокрема, для цієї задачі 

використовують згорткові нейронні мережі (convolutional neural networks, CNN). 
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Згорткові нейронні мережі – це спеціальні архітектури нейронних мереж. Вони 

складаються з вхідного шару і прихованих шарів, які виконують нелінійні 

перетворення (згортку). Вихід кожного прихованого шару називається мапою ознак 

(feature map). У кожному шарі ядро згортки помножується на вихід попереднього 

шару [80]. Функція втрат (loss function) мінімізується для пошуку оптимальних 

параметрів нейронної мережі. Зазвичай, в якості такої функції використовують 

середньоквадратичну помилку [100]. Найбільш ефективними представниками таких 

методів є FFDNet [101] і DnCNN [102], яка використовує залишкове навчання (residual 

learning) [103]. Існують також гібридні методи фільтрації, що поєднують нелокальні 

методи і методи на основі глибоких загорткових нейронних мереж [99]. Недоліками 

методів фільтрації на основі глибинного навчання є потреба у великій кількості даних 

для навчання, повільність навчання, схильність до перенавчання (overfitting), 

переважно кожна модель навчається для заданого рівня шуму [102].  

Нижче розглянемо деякі найбільш поширені методи фільтрації детальніше.  

ДКП-фільтр [84] є представником локальних фільтрів, що виконують обробку в 

спектральній області. Алгоритм роботи полягає в наступному. Зображення піддається 

поблочному ДКП з розміром блоку 8х8 або 16х16 пікселів. Блоки можуть вибиратися 

з повним, частковим перекриттям або без перекриття. Як правило, вибираються блоки 

з повним перекриттям, оскільки такий вибір забезпечує підвищення ефективності 

фільтрації [84]. Потім в кожному блоці застосовується жорстка порогова обробка. 

Вона полягає в обнулінні тих спектральних коефіцієнтів, які не перевищують 

заздалегідь обраний поріг: 

 

𝐵𝑖𝑗
вих = {

𝐵𝑖𝑗
вх,   якщо |𝐵𝑖𝑗

вх| > 𝛽 ∙ 𝜎,

0 в іншому випадку,
    (1.6) 

 

де 𝐵вих – відфільтрований блок в області ДКП; 

𝐵вх – перетворений блок зображення, яке необхідно відфільтрувати; 

𝛽 – пороговий параметр фільтрації (рекомендоване значення – 2,7 [84]); 

𝜎 – стандартне відхилення шуму; 
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𝑖, 𝑗 – визначають положення ДКП коефіцієнта в блоці, 𝑖 = 0. .7, 𝑗 = 0. .7.  

Значення порогу вибирається з урахуванням характеристик шуму, які вважають 

заздалегідь відомими або точно оціненими. Останнім етапом роботи ДКП-фільтра є 

виконання поблочного зворотного ДКП. І нарешті, для кожного пікселя виконують 

усереднення відфільтрованих значень, отриманих для різних блоків, які включають 

даний піксель.  

Метод BLS-GSM [104] є також представником методів, які виконують 

перетворення зображення. В цьому методі виконується моделювання особливостей 

зображення за допомогою суміші масштабованих гаусових компонент (Gaussian scale 

mixture, GSM). Для розрахунку відфільтрованих значень пікселів зображення 

використовується Байєсівська лінійна регресія (Bayesian linear regression). BLS-GSM 

використовує дискретне вейвлет перетворення (ДВП). Механізм придушення шуму 

схожий на жорстку порогову обробку в ДКП-фільтрі.   

Метод Nonlocal Means (NLM) [105, 106] – це представник нелокальних методів 

фільтрації. Фільтр NLM розділяє вхідне зображення на фрагменти. Кожен фрагмент 

зображення має декілька блоків. Подібність блоків вимірюється на основі двох 

параметрів – Евклідової відстані між блоками і міра яскравості (інтенсивності) між 

блоками. Блоки порівнюються в межах вікна пошуку. Розрахункові значення NLM 

[𝑥]𝑖 для пікселя 𝑖 обчислюються як [106]: 

 

𝑁𝐿𝑀 [𝑥]𝑖 = ∑ 𝜔(𝑖, 𝑗)𝑗∈𝐼 [𝑥]𝑗,      (1.7) 

 

де [𝑥]𝑖 і [𝑥]𝑗 – значення інтенсивності пікселів с координатами 𝑖 та 𝑗; 

𝜔(𝑖, 𝑗) – вагові коефіцієнти, які залежать від міри подібності.  

Імовірнісний блоковий фільтр (Probabilistic patch-based filter, PPB) [107], який 

працює також в просторовій області є розширенням фільтру NLM. Цей фільтр надає 

загальну методологію фільтрації для різних моделей шуму, тобто він може 

застосовуватися як до адитивного шуму, так і мультиплікативного. Фільтр PPB 

застосовує згладжування на основі оцінки максимальної правдоподібності (maximum 

likelihood estimation, MLE). 
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Метод K-SVD [93] використовує розрідження подання і надлишковий словник. 

Метод навчання словника знаходить найкращий словник 𝐷 = (𝑑𝑖)𝑖=1
𝑧  для сигналів 

𝑦𝑗 ∈ 𝑅𝑚. Для того, щоб відфільтрувати спотворені шумом зображення, кожен сигнал 

𝑦𝑗 розглядається як блок, вилучений із спотвореного зображення. Розріджений код 

сигналу 𝑦 = 𝑦𝑗 для 𝑗 = 1, . . . , 𝑛 отримується за допомогою мінімізації: 

 

𝑚𝑖𝑛‖𝑥‖≤𝑘 =
1

2
‖𝑦 − 𝐷𝑥‖2,      (1.8) 

 

де 𝑘 > 0 контролює кількість розрідженості. Оптимізація виконується для словника 

𝐷 і коефіцієнтів X = (𝑥𝑗)𝑗=1
𝑚 ∈ 𝑅. 

Метод фільтрації LPG-PCA [108] використовує метод головних компонент 

(principal component analysis, PCA) для побудови адаптивних базисних функцій. У 

цьому методі кожен піксель і пікселі у деякій околиці в спотвореному шумом 

зображенні локально групуються у вектор. Потім цей вектор перетворюється за 

допомогою метода головних компонент і виконується порогова обробка (shrinkage). 

Ця процедура виконується ще раз, що підвищує ефективність. 

Фільтр BM3D [98] – це яскравий представник нелокальних методів фільтрації. 

Він є одним з самих ефективних фільтрів. Загальна схема роботи фільтру показана на 

рис. 1.10. Фільтрація виконується в два етапи – жорстка порогова обробка і 

Вінерівська фільтрація. Спочатку спотворене шумом зображення розбивається на 

блоки 𝑁1x𝑁2 (8x8) пікселів і виконується їх перетворення в ДКП область. Перетворені 

блоки подаються у вигляді векторів, серед яких потім вибираються опорні блоки 𝑍𝑥𝑅
. 

Для кожного опорного блоку проводиться пошук подібних блоків серед 

векторизованих в межах зони пошуку. В якості міри подібності блоків 𝑑(𝑍𝑥1
, 𝑍𝑥2

) 

використовується Евклідова відстань. Варто відзначити, що можуть 

використовуватися більш ефективні міри подібності блоків, особливо у випадку 

спотворення просторово-корельованим шумом [109]. Результатом пошуку подібних 

блоків є вибірка 𝑆𝑥𝑅 ⊆ 𝑋, (𝑋 – зображення в перетвореному вигляді), координати 

блоків визначаються як:  
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𝑆𝑥𝑅 = {𝑥 ∈ 𝑋|𝑑(𝑍𝑥𝑅
, 𝑍𝑥) < 𝜏𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ},     (1.9) 

 

де 𝜏𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ – поріг подібності блоків.  

Для кожного опорного блоку знайдені подібні блоки 𝑍𝑥∈𝑆𝑥𝑅
 організують у формі 

тривимірного масиву розміром 𝑁1x𝑁2х𝑆𝑥𝑅. До нього застосовується тривимірне 

перетворення 𝜏3𝐷, що дозволяє досягти ще більшого ступеня компактності корисного 

сигналу, ніж у ДКП-фільтрі. Оскільки двовимірне перетворення виконується ще до 

пошуку подібних блоків, тривимірне перетворення зводиться до додаткового 

застосування одновимірного перетворення до сформованих векторів (перетворення 

Хаара). Придушення шуму виконується за допомогою жорсткої порогової обробки 

отриманих коефіцієнтів тривимірного перетворення (подібно до ДКП-фільтру). Для 

відновлення тривимірного масиву в просторовій області виконується зворотне 

перетворення 𝜏3𝐷
−1. Останнім кроком є усереднення всіх отриманих оцінок 

відфільтрованих значень пікселів (через перекриття блоків). На другому етапі 

фільтрації також виконується тривимірне перетворення згрупованих подібних блоків, 

але замість жорсткої порогової обробки виконується Вінерівська фільтрація, після 

якої отримується кінцеве відфільтроване зображення [98]. 

 

 

Рисунок 1.10 – Схема роботи фільтра BM3D [98] 

 

Більшість розроблених методів фільтрації орієнтовані на придушення 

адитивного білого гаусового шуму (АБГШ) і не враховують просторову кореляцію, 
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тому їх ефективність при обробці зображень ДЗЗ, особливо радіолокаційних 

зображень значно знижується [110].  

Для придушення спекл-шуму на радіолокаційних зображеннях можуть також 

використовуватися описані вище фільтри, але після попереднього застосування 

гомоморфного (логарифмічного) перетворення для переведення мультиплікативного 

шуму в адитивний [91, 111, 112]. Одним з найпростіших методів послаблення спекл-

шуму є некогерентне накопичення [11, 113]. Мають місце також модифіковані методи 

ДКП-фільтрації [114] і нелокальний метод SAR-BM3D [115], які враховують 

мультиплікативну природу спекл-шуму. До того ж, широко застосовуються такі 

прості локальні методи фільтрації спекл-шуму на радіолокаційних зображеннях, як 

фільтр Лі (Lee filter) [116], Куана [117], Фроста [118] і їх модифікації [119-123]. Ці 

методи основані на оцінці статистичних характеристик локальних фрагментів 

радіолокаційних зображень у вікні розміром від 3х3 до 9х9 або ще більше.  

Вихідне значення пікселя в центрі вікна на виході локального фільтра Лі 

обчислюється як [116, 123]: 

 

𝐼𝑖𝑗
𝐿𝑒𝑒 = 𝐼�̅�𝑗 +

𝜎𝑖𝑗
2

𝐼�̅�𝑗
2 𝜎𝜇

2+𝜎𝑖𝑗
2 (𝐼𝑖𝑗 − 𝐼�̅�𝑗),    (1.10) 

 

де 𝐼�̅�𝑗 – середнє значення у вікні з центром в пікселі з індексами 𝑖𝑗; 

𝐼𝑖𝑗 – значення центрального пікселя у вікні; 

𝜎𝑖𝑗
2  – дисперсія значень пікселів у вікні; 

𝜎𝜇
2 – дисперсія спекл-шуму.  

З аналізу існуючих методів фільтрації зображень випливає, що найбільш 

поширеними і використовуваними є два класи методів фільтрації – локальні і 

нелокальні методи [78]. Тому далі в роботі будуть розглядатися по одному найбільш 

ефективному представнику з кожного класу, а саме локальний ДКП-фільтр [70, 84] і 

нелоканий фільтр BM3D [77, 98].  
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1.6 Огляд критеріїв оцінювання якості зображень 

 

Загалом ефективність методів фільтрації та якість зображень в цілому оцінюють 

за допомогою спеціальних кількісних критеріїв. Тому на перший план постають 

методи оцінки якості зображення (image quality assessment, IQA) [124-126]. Розробка 

методів оцінки якості зображень є дуже бажаною для оцінки ефективності систем 

обробки зображень, розробки нових методів обробки і моніторингу якості зображень 

на всіх етапах обробки [124, 126]. Оцінку якості зображення виконують із 

застосуванням спеціально розроблених методів, що кількісно характеризують 

зображення та наявні на них спотворення. Вони дозволяють тримати під контролем 

ці проблеми і робити необхідні рішення щодо подальшої обробки чи застосування на 

основі кількісної оцінки візуальної якості зображення [127].  

Відомо, що найбільш адекватна оцінка візуальної якості, як правило, 

здійснюється людьми [124, 128]. Суб'єктивні оцінки якості можуть бути отримані в 

ході експериментів, за результатами яких після усереднення формуються експертні 

оцінки (MOS, mean opinion score). Цей підхід може забезпечити високу точність, але 

вимагає забезпечення певних умов для проведення експериментів, значних витрат 

часу, достатньої кількості учасників [129, 130]. Це, як результат, визначає високу 

вартість та складність отримання таких оцінок. У зв’язку з цим суб'єктивні оцінки не 

придатні для застосування в автоматизованих системах, операцій в реальному 

масштабі часу, опрацювання значного обсягу даних [124, 130]. Але їх формування є 

обов'язковим при створенні баз тестових зображень, таких як TID2013 [131], LIVE 

[132], CSIQ [133], Waterloo Exploration Database [134], Koniq10k [135] та інші [136-

140]. Оцінки візуальної якості, отримані для кожного тестового зображення, 

дозволяють використовувати ці бази даних в якості високоточного інструменту для 

розробки і тестування різних методів аналізу цифрових зображень і обробки, зокрема 

об’єктивних методів оцінки якості зображень [124, 137]. 

Методи об’єктивної оцінки якості можуть автоматично оцінити якість 

отриманого зображення з певним ступенем узгодженості з суб’єктивними оцінками 

від людей [124]. Взагалі об’єктивні методи оцінки якості можуть відігравати важливу 
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роль у широкому діапазоні застосувань, таких як отримання зображень, стиснення, 

фільтрація та інше [127, 140]. По-перше, їх можна використовувати для динамічного 

моніторингу і коригування якості зображень. По-друге, їх можна використовувати 

для оптимізації алгоритмів і параметрів систем обробки зображень. По-третє, їх 

можна використовувати для оцінки ефективності систем і алгоритмів обробки 

зображень. Об'єктивні оцінки візуальної якості є результатом певних 

обчислювальних методів, що враховують різноманітні властивості зображень. Для 

того, щоб відповідати зоровому сприйняттю, показники якості мають враховувати 

деякі особливості зорової системи людини (HVS, human visual system) [128, 130]. 

Методи об’єктивної оцінки якості зображень можна класифікувати на три 

широкі категорії [124, 127]: 

- еталонні або міри якості за наявності еталону (full-reference, FR IQA) [128, 141]: 

методи, в яких алгоритм має доступ до еталонного (неспотвореного) зображення, 

з яким він може порівнювати спотворену версію цього зображення. Ці методи 

зазвичай використовуються головним чином як інструмент для розробки 

алгоритмів обробки зображень для тестування і мають обмежене застосування у 

реальних ситуаціях; 

- міри без наявності еталону або сліпі методи оцінки якості (no-reference, NR 

IQA) [134, 142, 143]: методи, в яких алгоритм оцінки якості має доступ лише до 

спотвореного зображення і повинен оцінювати його якість без будь-яких знань 

про еталонне зображення. Оскільки ці методи не вимагають ніякої інформації 

щодо еталону, їх можна використовувати в будь-яких додатках. Однак недоліком 

таких гнучких методів оцінки є точність (адекватність) оцінки якості. Ця 

категорія методів є найбільш складною і одночасно найбільш необхідною. Міри 

(методи оцінки) якості без еталону є релевантними для будь-яких зареєстрованих 

зображень, отриманих з камери, телефону, систем дистанційного зондування і 

т. д.;  

- міри якості з обмеженим еталоном (reduced-reference, RR IQA) [124]: методи, в 

яких доступна часткова інформація щодо еталонного зображення. Ця часткова 

інформація щодо еталонного (істинного) зображення може бути доступною для 
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алгоритму оцінки якості. Міри якості з обмеженим еталоном використовують цю 

часткову інформацію, щоб оцінити якість спотвореного зображення. 

У багатьох практичних ситуаціях еталонне зображення недоступно. Зважаючи 

на це обмеження, докладаються великі зусилля для розробки алгоритмів оцінки якості 

зображення без наявності еталону (сліпої оцінки якості). Останні дослідження 

показали значне покращення ефективності цих методів [134, 142, 143]. Інший аспект 

полягає в тому, що сучасні безеталонні міри якості (NR IQA) базуються на методах 

машинного навчання [142, 144]. Для отримання стабільних і надійних результатів їх 

потрібно правильно навчити, використовуючи величезну кількість даних. Міри якості 

зображень за наявності еталону (FR IQA) демонструють стабільну і надійну 

ефективність (високу кореляцію зі суб’єктивними оцінками) у різних базах тестових 

зображень [131-134], тоді як ефективність безеталонних мір визначається навчальною 

вибіркою зображень і обмежується кількістю суб’єктивних оцінок у відповідних 

базах тестових зображень [142-144]. 

Розглянемо деякі найбільш використовувані міри (критерії) якості зображень, які 

допомагають оцінити ефективність методів фільтрації.  

Середньоквадратична похибка (СКП, mean square error, MSE) і пікове 

відношення сигнал/шум (ПВСШ, PSNR – peak signal to noise ratio): 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑀𝑁−1
∑ ∑ (𝐼𝑖𝑗

ш − 𝐼𝑖𝑗
іст)𝑁−1

𝑗=0
𝑀−1
𝑖=0 ,    (1.11) 

 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 log10 (
𝑚𝑎𝑥(𝐼іст)

2

𝑀𝑆𝐸
), дБ    (1.12) 

 

де 𝑀 і 𝑁 – розміри зображення. PSNR виражається в децибелах (дБ).  

Міри MSE і PSNR залишаються стандартними і поширеними критеріями оцінки 

якості зображень через свою простоту, незважаючи на критику за серйозні недоліки 

при роботі з візуальними сигналами, такими як зображення і відео [145]. В багатьох 

дослідженнях аналізу мір якості зображень показано, що PSNR недостатньо добре 

корелює з візуальною якістю зображень і суб’єктивними оцінками якості [131, 146]. 
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Тому для більш адекватної оцінки якості зображень варто додатково використовувати 

альтернативні міри якості, які так чи інакше враховують особливості сприйняття 

людиною візуальних даних.  

Протягом останніх десятиліть було докладено багато зусиль в розвиток методів 

оцінки якості зображень, які використовують характеристики зорової системи 

людини (HVS) [147, 148].  

Міра якості зображень за наявності еталону на основі структурної подібності 

(SSIM) [147] також широко використовується в різних додатках. При оцінці якості 

зображень можна застосовувати міру SSIM локально для блоків зображень. Міра 

SSIM обчислюється наступним чином: 

 

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝑥, 𝑦) =
(2𝜇𝑥𝜇𝑦+𝐶1)(2𝜎𝑥𝑦+𝐶2)

(𝜇𝑥
2+𝜇𝑦

2+𝐶1)(𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2+𝐶2)
,    (1.13) 

 

де 𝑥 – еталонне зображення; 

𝑦 – спотворене шумом (викривлене) зображення; 

𝜇𝑥 і 𝜇𝑦 – середні значення блоків еталонного і спотвореного шумом зображень, 

відповідно; 

𝜎𝑥
2 і 𝜎𝑦

2 – дисперсії блоків еталонного і спотвореного шумом зображень, відповідно; 

𝜎𝑥𝑦 – коваріація блоків еталонного і спотвореного зображень. 

На практиці застосовують загальну або інтегральну оцінку якості, для цього 

використовують середнє значення міри SSIM.  

Іншою поширеною мірою візуальної якості зображень за наявності еталону, яка 

враховує особливість зорової системи людини є PSNR-HVS-M [148]. PSNR-HVS-M 

являє собою модифікований варіант PSNR, призначений брати до уваги такі ефекти 

зорової системи людини як функція чутливості контрасту (ФЧК), ефект маскування і 

більш низьку чутливість до спотворень в області високих просторових частот [148]. 

PSNR-HVS-M визначається наступним чином: 

 

𝑃𝑆𝑁𝑅 − 𝐻𝑉𝑆 − 𝑀 = 10𝑙𝑜𝑔10(𝐿2 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆⁄ ), дБ   (1.14) 
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𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 = ∑ ∑ 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆(𝑖, 𝑗) ((𝐼 − 7)(𝐽 − 7))⁄𝐽−7
𝑗=1

𝐼−7
𝑖=1 ,  (1.15) 

 

де 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆(𝑖, 𝑗) – це локальна оцінка MSE, обчислена у спектральній ДКП області для 

блоку розміром 8х8 з лівим верхнім кутом у 𝑖𝑗-му пікселі з урахуванням особливостей 

зорової системи людини (до локальної оцінки MSE застосовується ФЧК в якості 

вагової функції, враховуючи зміни контрастної чутливості зі зміною частотної 

складової); 

𝐼, 𝐽 – розмір зображення;  

𝐿 – динамічний діапазон зображення (у випадку 8 біт/піксель 𝐿 = 255).  

Існують також більш швидкі модифікації PSNR-HVS-M, де блоки не 

перекриваються, як у (1.15) [148].  

У будь-якому випадку можна охарактеризувати візуальну якість зображень за 

допомогою 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆(𝑖, 𝑗). Більші значення відповідають більш видимим 

спотворенням. Значення 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆(𝑖, 𝑗) може бути менше, ніж 𝜎2 (зазвичай це 

відбувається на текстурних ділянках зображення зі значним маскуючим ефектом) і 

більше, ніж 𝜎2 (це може мати місце для околиці значень ДКП коефіцієнтів біля меж і 

малорозмірних об’єктів, якщо застосований фільтр їх дуже сильно згладжує).  

Ще однією з найбільш ефективних мір візуальної якості зображень за наявності 

еталону є індекс подібності особливостей зображення (feature similarity index, FSIM) 

[149], що базується на тому факті, що зорова система людини сприймає зображення, 

насамперед, відповідно до його низькорівневих особливостей (features). У мірі FSIM 

використовуються дві ознаки – збіг фаз (phase congruency, PC) і величина градієнта 

зображення (gradient magnitude, GM). Збіг фаз (PC) являє собою безрозмірну міру 

важливості або значущості локальної структури зображення. З огляду на те, що збіг 

фаз є інваріантним до контрасту, а інформація контрастності впливає на сприйняття 

зоровою системою людини якості зображення, величина градієнта зображення (GM) 

використовується в якості другої ознаки в FSIM. PC і GM відіграють 

взаємодоповнюючу роль в характеристиці локальної якості зображення. Після 

отримання локальної карти якості знову використовується збіг фаз PC в якості вагової 

функції для отримання єдиного показника якості. Експерименти, проведені на різних 
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тестових базах зображень IQA, демонструють, що FSIM має високу кореляцію з 

суб’єктивними оцінками [149]. 

Серед найефективніших мір візуальної якості зображень за наявності еталону 

також варто відзначити міри VSI (visual saliency-based index) [150] і нещодавно 

запропоновану HaarPSI (Haar wavelet-based perceptual similarity index) [151]. Міра VSI 

заснована на припущенні, що карта візуальної значущості або так звана карта 

візуальної салієнтності зображення (visual saliency map) має тісний зв'язок зі 

сприйняттям людини. Зауважимо, що візуальна салієнтність (VS) широко вивчалася 

психологами і нейробіологами протягом останнього десятиліття, щоб дослідити, які 

області зображення привертають найбільшу увагу зорової системи людини. 

Інтуїтивно зрозуміло, що VS тісно пов’язана з оцінюванням якості зображення (IQA) 

в тому сенсі, що наявність викривлень можуть в значній мірі впливати на карту VS 

зображення [150]. У мірі VSI карта візуальної салієнтності досліджується в два етапи. 

На першому етапі VS використовується як функція при обчисленні локальної карти 

якості спотвореного зображення. На другому етапі для отримання єдиного 

інтегрального показника якості карта VS використовується в якості вагової функції 

для характеристики важливості локальної області зображення [150]. Міра HaarPSI є 

новою і обчислювально нескладною мірою якості зображень, що заснована на 

використанні коефіцієнтів дискретного вейвлет-перетворення Хаара після третього 

рівня розкладання [151]. HaarPSI використовує отримані вейвлет-коефіцієнти для 

того, щоб оцінити локальні подібності між двома зображеннями, а також відносну 

важливість областей зображення.  

Окремо варто також зазначити критерії якості, які використовуються при оцінці 

ефективності фільтрації зображень ДЗЗ, особливо для оцінки ефективності методів 

придушення спекл-шуму на радіолокаційних зображеннях. Серед таких критеріїв: 

еквівалентна кількість поглядів (equivalent number of looks, ENL) [152], індекс 

збереження меж (edge-preservation index, EPI) [153] і бездопоміжна міра якості за 

дескрипторами відношення відфільтрованого зображення до еталонного (unassisted 

measure of quality, UM) [154]. Разом з описаними вище мірами візуальної якості вони 

широко застосовуються для аналізу якості зображень ДЗЗ [113].  
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Міра UM відфільтрованих зображень спирається на вимірювання відхилень від 

ідеальних статистичних властивостей зображення співвідношення (ratio image) і його 

залишкового структурного змісту. Значення цієї міри добре узгоджуються з широко 

використовуваними показниками якості зображень [154]. 

Індекс збереження меж (EPI) визначається наступним чином [153]: 

 

𝐸𝑃𝐼 =
∑ |𝑥𝑖,1̂−𝑥𝑖,2̂|𝑛

𝑖=1

∑ |𝑥𝑖,1−𝑥𝑖,2|𝑛
𝑖=1

,      (1.16) 

 

де 𝑥𝑖,1, 𝑥𝑖,2, 𝑥𝑖,1̂, 𝑥𝑖,2̂ – це значення еталонного і відфільтрованого зображень, що 

спостерігаються на лініях шириною в один піксель по обидва боки межі на 

зображенні. Більші значення відповідають кращій здатності фільтра зберігати межі. 

Крім того можна також оцінити індекс кореляції значень цих пікселів [155]. 

Оскільки у практичних ситуаціях еталонне радіолокаційне зображення (не 

спотворене спекл-шумом) недоступне, неможливо обчислити представлені раніше 

міри якості за наявності еталону. Тому часто використовується такий загальний 

підхід як оцінка ступеня згладжування в однорідній області шляхом обчислення 

еквівалентної кількості поглядів (ENL) [152]: 

 

𝐸𝑁𝐿(𝐼) =
𝜇𝐼

2

𝜎𝐼
2,      (1.17) 

 

де 𝜇𝐼 і 𝜎𝐼 – це середнє та стандартне відхилення розглянутої області зображення; 

𝐸𝑁𝐿 визначає кількість однопоглядових зображень, які повинні бути некогерентно 

усереднені для отримання відфільтрованого зображення (з придушеним спекл-

шумом) в ідеально однорідних областях. 

Міра ENL є однією з найпростіших і розповсюджених показників ефективності 

фільтрації спекл-шуму [154]. Чим вище значення ENL, тим краще придушення спекл-

шуму. В однорідній області також можна оцінити збереження радіометричної 

роздільної здатності, порівнюючи значення локального середнього у вихідному і 



 

 

67 
 

відфільтрованому зображеннях. Складність при обчисленні міри ENL полягає у 

вмінні знаходити значну однорідну область всередині оцінюваного зображення. До 

того ж, добре відомо, що великі значення ENL легко отримати шляхом простого 

згладжування зображення, що сильно погіршує деталі і надає відфільтрованому 

зображенню небажаний розмитий вигляд [154, 155]. Зокрема, 𝐸𝑁𝐿 = ∞ отримують у 

абсолютно однорідних областях, де дисперсія вибірки є нульовою. Оцінка 

ефективності фільтрів тільки в областях без наявності текстур і інших неоднорідних 

об’єктів (меж) обов’язково призведе до оманливих і помилкових результатів.  

З огляду на величезну кількість мір якості зображень як при наявності еталону, 

так і без наявності еталону, далі в роботі будуть аналізуватися міри якості, які 

демонструють високу ефективність (кореляцію зі суб’єктивними оцінками) 

відповідно до існуючих баз тестових зображень.  

 

1.7 Висновки і формулювання задач дослідження 

 

Враховуючи характеристики і особливості систем ДЗЗ, а також зростаючу 

кількість сервісів і онлайн порталів аналізу та інтерпретації зображень ДЗЗ для різних 

додатків стає зрозумілим потреба сервісно-орієнтованої обробки зображень ДЗЗ для 

забезпечення ефективного вирішення кінцевих задач широкого кола споживачів. 

Шум, що присутній на зображеннях ДЗЗ є одним з превалюючих факторів, які 

погіршують візуальну якість зображень і ефективність наступних етапів обробки. 

Важливою особливістю шуму на зображеннях ДЗЗ, якою часто нехтують і взагалі не 

враховують, є наявність просторової кореляції. Тому, одними з важливих методів 

сервісно-орієнтованої обробки є придушення (фільтрація) шуму і оцінка якості 

отриманих та оброблених зображень. Інший аспект полягає в тому, що не у всіх 

ситуаціях варто (доцільно) використовувати фільтрацію, оскільки негативні ефекти 

від її застосування можуть не поліпшити ефективність вирішення кінцевих задач 

обробки. Отже, варто враховувати інтенсивність присутніх завад і характеристик 

заданого зображення при застосуванні фільтрації. Про такі ситуації необхідно знати 

заздалегідь. З огляду на зазначені особливості і характеристики зображень ДЗЗ, 
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основними завданнями дослідження є: 

 розробити локально-адаптований метод фільтрації радіолокаційних 

зображень, який дозволить більш ефективно оброблювати неоднорідні ділянки 

зображень, такі як межі, текстури, малорозмірні об’єкти; 

 розробити швидкий метод прогнозування ефективності фільтрації 

багатоканальних зображень ДЗЗ;  

 розробити метод прогнозування показників або мір візуальної якості 

отриманих первинних зображень ДЗЗ, який дозволить більш обґрунтовано приймати 

рішення щодо доцільності застосування фільтрації зображень; 

 розробити комплекс практичних рекомендацій щодо доцільності застосування 

фільтрації на базі отриманих даних прогнозування якості первинних зображень і 

показників ефективності придушення присутнього на них шуму. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ 

ЗОБРАЖЕНЬ 

 

У розділі досліджується вплив фільтрації на візуальну якість оброблених 

зображень з використанням створеної бази тестових зображень і отриманих 

усереднених суб’єктивних оцінок якості. Також досліджуються і аналізуються 

існуючі міри візуальної якості зображень в контексті їх застосування для оцінки 

якості відфільтрованих зображень (оцінюється ступінь узгодженості мір якості з 

суб’єктивними оцінками створеної бази тестових зображень). До того ж, аналізуються 

ситуації придушення шуму на неоднорідних ділянках зображення, коли застосування 

фільтрації може бути небажаним і вносити додаткові спотворення. Досліджено 

можливість підвищення ефективності фільтрації при роботі з неоднорідними 

ділянками зображень шляхом застосування локально-адаптивного фільтра на основі 

ДКП і адаптивного вейвлет-перетворення.  

 

2.1 Аналіз візуальної якості зображень після застосування фільтрації 

 

Як зазначалося раніше, фільтрація може не завжди забезпечувати високу якість 

оброблених зображень. Після застосування фільтру або набору фільтрів часто можна 

отримати незадовільні результати [70, 75]. Це може бути викликано однією або 

декількома причинами, включаючи наступні: 

 фільтр вносить небажане надмірне згладжування або артефакти; 

 позитивний ефект фільтрації незначний або негативних ефектів більше, ніж 

позитивних (відфільтроване зображення виглядає неприродньо); 

 експерт (фахівець), який залучений до дешифрування зображень, звик 

працювати (візуальне дешифрування) з первинними зображеннями 

(спотвореними шумом) і не звик аналізувати відфільтровані зображення, на яких 

можуть бути додаткові артефакти; 

 фільтрація займає занадто багато часу, щоб отримати оброблені зображення 
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(зображення кращої візуальної якості з гарантованим позитивним результатом); 

 фільтрацію неможливо здійснити автоматично, тобто без інтерактивного 

підбору належного фільтра, налаштування його параметрів тощо. 

Важливо також окремо підкреслити, що ефективність фільтрації і її вплив на 

якість обробленого зображення значно залежать від властивостей зображення [31, 33] 

або так званої складності зображення (наявності складної текстури тощо).  

Тому на передній план постає ефективність обробки саме неоднорідних ділянок 

на зображеннях, серед яких текстури, межі, малорозмірні об’єкти [75]. В свою чергу 

збереження текстурних ознак при виконанні обробки вкрай важливо для подальшої 

обробки зображення. Під текстурною ділянкою зображення розуміють деяку область 

компактно розташованих пікселів, для яких характерна шумоподібна поведінка з 

досить помітною квазіперіодичною структурою або регулярність появи елементів 

даної структури, а також менший рівень відмінностей значень пікселів від середнього 

значення для всієї ділянки текстури, ніж контраст малорозмірних об’єктів по 

відношенню до фону. Прикладом текстурних ділянок на зображеннях ДЗЗ можуть 

бути скупчення будинків, лісова смуга і інше. Під малорозмірним об’єктом при 

аналізі і обробці зображень розуміють групу пікселів, які характеризуються зазвичай 

однаковим контрастом по відношенню до навколишнього фону. Ще однією ознакою 

малорозмірного об’єкта є те, що кількість пікселів, які йому належать, невелика – 

порядку одиниць (до 10-15).  

Для застосування фільтрації зображень найбільш складним випадком є наявність 

на зображеннях областей з низькою контрастністю і шумоподібною текстурою [33]. 

Застосування до таких зображень навіть найсучасніших методів придушення шуму 

часто призводить до втрати деталей і надмірного згладжування. Як було показано в 

роботах [148, 156], шумоподібні текстури можуть візуально маскувати шум, таким 

чином, зниження рівня придушення шуму для таких текстур може надати кращий 

візуальний вид відфільтрованому зображенню. На відміну від цього, звичайні 

текстури не можуть ефективно маскувати шум через здатність зорової системи 

людини передбачати істинні значення пікселів таких текстур [33]. Отже стає 

очевидним, що ефективність фільтрації залежить від багатьох факторів – 
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характеристики неоднорідних/текстурних ділянок, типу і рівня завад, метода обробки 

і його параметрів.  

Для того, щоб зрозуміти, у яких ситуаціях доцільно застосовувати фільтрацію 

необхідно спочатку прояснити її вплив на візуальну якість оброблених зображень. 

Зазвичай для оцінки ефективності фільтрації використовують кількісні критерії (міри 

якості) [124]. Проте, адекватність застосування таких мір якості саме при вирішенні 

задач фільтрації вивчено недостатньо [33, 131]. У зв’язку з цим для більш адекватної 

оцінки візуальної якості оброблених зображень необхідно скористатися 

суб’єктивними оцінками від людей.  

Для отримання суб’єктивних оцінок візуальної якості відфільтрованих 

зображень був проведений спеціальний експеримент. Проведення такого 

експерименту має допомогти відповісти на питання – чи є сенс виконувати 

фільтрацію заданого зображення при спостережуваному рівні шуму. 

Для цього експерименту була створена база з 16 тестовими зображеннями, що 

представлені у відтінках сірого. Перші вісім зображень (індекси 1..8) взяті з бази 

зображень TID2013 [131]. Вони представлені на рис. 2.1. Як можна побачити, 

зображення мають різний зміст і складність, де зображення з індексом 1 (TID-1) є 

найбільш текстурним. Зображення з індексами 3 (TID-5) і 5 (TID-8) містять багато 

деталей.  

Інша частина створеної бази – це зображення, які можна вважати текстурними. 

Серед них є відомі тестові зображення Baboon і Grass (див. рис. 2.2), а також шість 

зображень, які взяті з бази даних USC-SIPI [157] текстурних зображень. Як видно, 

текстури мають різну структуру і різну інтенсивність. Це дозволяє проаналізувати, чи 

впливають особливості текстури на ефективність фільтрації в сенсі забезпечення 

кращої візуальної якості. 

В якості моделі шуму було розглянуто адитивний білий гаусівський шум 

(АБГШ) з нульовим середнім і стандартним відхилення (СКВ), що змінюється в 

широких межах. Більш детально, значення СКВ були рівні 3, 5 (відповідають майже 

невидимому шуму), 10 і 15 (шум середньої інтенсивності), 20, 25 і 30 (сильний шум). 
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Рисунок 2.1 – Перші вісім тестових зображення в створеній базі   
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Рисунок 2.2 – Текстурні тестові зображення в створеній базі  
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Кожне еталонне зображення було спотворене АБГШ з різною інтенсивністю 

шуму. До кожного з отриманих спотворених шумом зображень було застосовано два 

відомі фільтри – ДКП-фільтр [84] і BM3D [98]. Вибір застосованих фільтрів базувався 

на наступних передумовах. Існують різні фактори, які обмежують або можуть 

обмежувати набір застосованих методів придушення шуму. Багато фільтрів занадто 

повільно працюють і обробка ними зображень не може бути достатньо прискорена 

апаратними чи програмними засобами [77]. Інші фільтри можуть вносити небажані 

артефакти [75]. Деякі фільтри добре спрацьовують для одного набору зображень, і 

водночас вони не спрацьовують для інших (див. дані для фільтру нелокального 

середнього NLM та фільтра LPG-PCA у [70]). Компонентна фільтрація значно менш 

ефективна, ніж векторна (тривимірна, 3D) в обробці багатоканальних зображень [56, 

57]. Також для методів фільтрації слід враховувати властивості (характеристики) 

шуму за умови, що вони або заздалегідь відомі, або попередньо оцінені з відповідною 

точністю. Для останнього випадку існують підходи до визначення типу шуму [18, 24] 

і сліпої оцінки характеристик шуму [19, 20, 23]. Апріорна інформація щодо тип шуму 

значно обмежує набір фільтрів, які можна застосувати для конкретної практичної 

ситуації. Отже, вибір фільтру ДКП пов’язано з тим, що він має високу швидкодію і 

його ефективність придушення шуму порівняна з популярними нелокальними 

фільтрами [70, 84, 158]. Вибір фільтру BM3D зумовлено тим, що це один з найкращих 

на даний час нелокальних методів фільтрації [98].  

Таким чином, було сформовано загалом 112 спотворених шумом зображень і 224 

відфільтрованих двома фільтрами зображень. 

Для оцінки візуальної якості відфільтрованих зображень і отримання 

суб’єктивних оцінок біло використано метод попарного порівняння візуальної якості 

спотворених шумом і відфільтрованих зображень. Експеримент полягав у 

наступному. Кожному учаснику експерименту було показано два зображення на 

моніторі комп’ютера – спотворене шумом і відфільтроване (інтерфейс програмного 

забезпечення показано на рис. 2.3). Учаснику було запропоновано вибрати те 

зображення, яке має кращу візуальну якість. Зображення демонструвалися на 

моніторах високої якості при хороших умовах освітлення і на відстані користувача 
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від монітора, зручного для виконання порівняння. Усі користувачі були заздалегідь 

проінструктовані і експеримент тривав не більше 20 хвилин, щоб користувач не 

втомився. Пари тестових зображень з’являлися у випадковому порядку. Виконувався 

також контроль відсотка проведених порівнянь. 

 

 

Рисунок 2.3 – Ілюстрація методології експерименту (спотворені шумом зображення 

подано ліворуч, а відфільтроване зображення - праворуч) і приклади порівняння 

зображень 

 

В результаті з урахуванням великої кількості проведених експериментів і 

кожного елементарного порівняння та їх агрегації для кожного тестового зображення, 

рівня шуму і фільтра (всього 224 зображення) виявилося можливим визначити 

ймовірність 𝑃𝑣 того, що відфільтроване зображення сприймається людьми як таке, що 

має кращу візуальну якість, ніж вихідне (спотворене шумом, нефільтроване) для 

заданого рівня шуму. Загальна кількість людей, які брали учать у експериментах, 

становить 145. Отримані результуючі імовірності 𝑃𝑣 вподобання щодо застосування 

фільтрації для різних рівнів інтенсивності шуму і двох фільтрів представлені на рис. 

2.4 і 2.5. 
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Рисунок 2.4 – Отримані імовірності для СКВ шуму 3 (а), 5 (б), 10 (в), 15 (г), 20 (д), 25 (е) 
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Рисунок 2.5 – Отримані імовірності 𝑃𝑣 для СКВ шуму 30 

 

Імовірність 𝑃𝑣 більша за 0,5 означає, що використання фільтрації є, ймовірніше, 

раціональним або доцільним. Імовірність 𝑃𝑣, що наближається до одиниці, означає, 

що всі користувачі вважають кращим відфільтроване зображення (можна 

констатувати, що використання фільтрації є, очевидно, доцільним). Імовірність, що 

близька до 0,5, вказує на те, що практично немає різниці в якості відфільтрованого і 

спотвореного шумом зображення, ймовірність менше 0,5 свідчить про те, що 

фільтрація є взагалі марною (недоцільною з усіх точок зору). 

Аналіз результатів, наведених для СКВ шуму 3 (див. рис. 2.4а) показує, що 

імовірності 𝑃𝑣 не дуже сильно відрізняються від 0,5 і більш того, для текстурних 

зображень (крім тестового зображення Grass) імовірності практично всі менше 0,5. 

Це означає, що практично немає підстав застосовувати будь-яку фільтрацію. 

Результати для обох фільтрів дуже схожі. У випадку СКВ шуму, що дорівнює 5, 

ситуація дещо змінюється (рис. 2.4б). Є сенс фільтрувати деякі зображення, особливо 

досить прості зображення, що наведені на рис. 2.1. Тим часом, немає сенсу для 

фільтрації шуму на текстурних зображеннях з номерами 11 (USC-SIPI-1) і 13 (USC-

SIPI-3). Майже для всіх тестових зображень імовірність для фільтра BM3D трохи 

більше, але не набагато.  

На рис. 2.6 показано приклад, коли дуже важко прийняти рішення про те, чи варто 
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застосовувати фільтрацію чи ні. Ці результати отримані для СКВ шуму 5 і цей шум 

майже повністю маскується текстурою (див. рис. 2.6а). Відфільтровані зображення на 

рис. 2.6б і 2.6в ) виглядають дуже схожими на вихідне, що спотворене шумом. 

Значення міри PSNR у цьому випадку після застосування фільтрації збільшилося на 0,3 

дБ і 0,4 дБ відповідно. Значення міри візуальної якості PSNR-HVS-M (також 

визначається у дБ) практично однакові для всіх трьох зображень. 

 

     

а     б     в 

Рисунок 2.6 – Приклад збільшеного фрагменту зображення USC-SIPI-6 

спотвореного шумом з СКВ=5 (а) і відфільтрованих ДКП-фільтром (б) та BM3D (в) 

 

Розглянемо детальніше результати для шуму середньої інтенсивності, тобто СКВ 

𝜎 = 10 і 15 (рис. 2.4в, г). Добре видно, що при 𝜎 = 10 є деякі тестові зображення 

(наприклад, перші чотири 1..4), для яких необхідність або доцільність застосування 

фільтрації є очевидною. Тим часом, залишаються текстурні зображення (номери 

11..13), для яких немає потреби застосовувати фільтрацію. Практично для всіх 

розглянутих тестових зображень результати для фільтра BM3D дещо кращі. У 

випадку СКВ шуму 𝜎 = 15 отримана імовірність 𝑃𝑣 для фільтра BM3D завжди 

більша, ніж для ДКП-фільтра, особливо для тестових зображень з номерами 2 і 3, що 

мають багато меж, які достатньо добре збережені BM3D фільтром в порівнянні з 

ДКП-фільтром. До текстурних зображень (номери 11-16) взагалі не варто 

застосовувати фільтри (як ДКП, так і BM3D). В цілому, є лише всього декілька 

тестових зображень, для яких доцільно застосовувати ДКП-фільтр для поліпшення 
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візуальної якості (зображення з номерами 1-5 і 8).  

Можна було очікувати, що користь від застосування фільтрації буде ще більшою 

для більш інтенсивного шуму. Однак на практиці це не так (див. дані на рис. 2.4д, е і 

рис. 2.5). Як і раніше, доцільно виконувати фільтрацію для тестових зображень з 

номерами 1..9 (особливо, якщо застосовувати фільтр BM3D), але для текстурних 

зображень (виключення становить зображення Grass при 𝜎 = 20) доцільність 

фільтрації викликає сумніви. Крім того, фільтр на основі ДКП характеризується 

імовірністю 𝑃𝑣 меншою за 0,5. Це тому, що цей фільтр частково видаляє шум, але 

одночасно змазує текстуру.  

Розглянемо деякі результати, отримані для окремих випадків. На рис. 2.7а 

представлені результати для тестового зображення з номером 4 (див. TID-7 на рис. 

2.1), що містить досить великі однорідні області (стіни), а на рис. 2.7б представлені 

дані для текстурного зображення з номером 14 (див. USC-SIPI-4 на рис. 2.2).  

 

  

а       б 

Рисунок 2.7 – Залежності імовірності голосування за застосування фільтрації 𝑃𝑣 від 

значень СКВ шуму для двох тестових зображень з номерами 4 (а) і 14 (б) 

 

З аналізу приведених залежностей можна зробити наступні висновки: 

 є дві частини кривих, СКВ≤10, де імовірності збільшуються і досягають 
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максимумів, і СКВ≥15, де залежності мають тенденцію до зменшення; 

 це означає, що головний позитивний результат від застосування фільтрації 

можна очікувати, якщо вхідне значення PSNR (тобто значення міри PSNR для 

спотвореного шумом зображення) буде приблизно 27 дБ; однак, навіть у цьому 

випадку позитивного ефекту не спостерігається або він може бути незначним (це 

відбувається для текстурних зображень); 

 різниця у візуальній якості зображень, оброблених ДКП-фільтром і BM3D, є 

незначною для СКВ≤10, але вона стає більшою для більшої СКВ, де краще 

використовувати фільтр BM3D; 

 імовірність коливається в досить широких межах – від 0,3 до 0,9 на прикладах, 

представлених на рис. 2.7; водночас, в жодному експерименті імовірність не 

досягає ні одиниці, ні нуля (це означає, що думки людей зовсім інші, навіть якщо 

здається, що ситуацію можна трактувати лише одним способом); 

Виникає одне питання: чому BM3D у більшості випадків забезпечує кращу 

візуальну якість відфільтрованих зображень, ніж ДКП-фільтр? Це відбувається, 

головним чином, завдяки кращому збереженню меж і дрібних деталей, які 

привертають увагу людини під час порівнянь і значною мірою впливають на рішення 

користувача [131]. Між тим, часто буває, що для текстур подібні блоки, пошук яких 

використовується у фільтрі BM3D, не знайдено (або, точніше, знайдені блоки не дуже 

схожі), і, таким чином, збереження текстури не є ідеальним. Приклад фрагменту 

зображення з номером 14 при СКВ шуму 10 наведено на рис. 2.8, коли незрозуміло, 

яке з трьох зображень (рис. 2.8, б-г) має найкращу візуальну якість (є найбільш 

схожим на зображення без шуму на рис. 2.8а).  

Описані раніше висновки підтверджуються залежностями, наведеними на рис. 

2.9, де імовірності 𝑃𝑣 для однакових значень СКВ шуму усереднюються для всіх 

тестових зображень. Як видно, доцільно застосовувати обидва фільтри (особливо 

BM3D) для шуму середньої інтенсивності (СКВ=10, 15), але загалом немає сенсу 

застосовувати фільтр на основі ДКП для інтенсивного шуму і обидва фільтри, якщо 

шум є “непомітним” (тобто при СКВ=3, значення міри PSNR для вхідного 

спотвореного шумом зображення становить приблизно 38 дБ).  
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а      б 

   

в      г 

Рисунок 2.8 – Збільшені фрагменти зображення з номером 14 без шуму (а), 

спотвореного шумом з СКВ=10 (б), відфільтроване ДКП-фільтром (в) і BM3D (г) 

 

Рисунок 2.9 – Залежність усередненої ймовірності 𝑃𝑣 для всіх тестових зображень 

від СКВ шуму 
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Отже, рішення щодо доцільності застосування фільтрації залежить від 

властивостей кожного конкретного зображення, яке підлягає обробці. Вкрай важливо 

зазначити, що отримані результати також справедливі і для випадку сигнально-

залежного шуму (мультиплікативний або спекл-шум, що має місце на 

радіолокаційних зображеннях) після застосування прямого гомоморфного 

перетворення (для конвертації мультиплікативного шуму в адитивний) [91, 110] при 

аналізі якості зображень після застосування фільтрації.  

 

2.2 Аналіз ефективності мір якості зображень за наявності еталону для оцінки 

доцільності застосування фільтрації  

 

Оскільки суб’єктивна оцінка якості відфільтрованих зображень потребує 

значних ресурсів і не може бути виконана в режимі реального часу [124, 131], виникає 

необхідність застосування об’єктивних методів оцінки, а саме мір візуальної якості 

зображень.  

Ефективність фільтрації часто характеризується за допомогою значень виграшу 

використаних показників або мір якості зображень [34, 70, 75]. Значення виграшу для 

заданої міри якості обчислюється як різниця між значеннями цієї міри після і до 

застосування фільтрації. Зазвичай вважається, що чим більше значення цього 

виграшу, тим краще візуальна якість відфільтрованого зображення. Тому такий 

виграш, який може забезпечуватися фільтрацією, допомагає краще зрозуміти, коли 

фільтрація є доцільною і її варто застосовувати [70]. Але перед аналізом ефективності 

фільтрації, використовуючи ті чи інші мір оцінки якості зображень, необхідно 

перевірити їх адекватність при роботі саме з відфільтрованими зображеннями. 

Таким чином, перевірка мір якості зображень і порівняння їх з суб’єктивними 

оцінками є необхідною. Основним інструментом для перевірки або верифікації мір 

якості є база тестових зображень [33, 131, 163]. Перевірка здійснюється шляхом 

порівняння оцінюваних значень мір якості з суб’єктивними оцінками (MOS) для цих 

тестових зображень за допомогою методів кореляції [131-134]. Вибір набору тестових 

зображень істотно впливає на ефективність перевірки. Тестовий набір зображень має 
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включати різні зображення з різною структурою і складністю. 

В ході верифікації мір якості, їх оцінки візуальної якості порівнюються з 

суб’єктивними оцінками (MOS). Ступінь подібності показників якості визначає 

ефективність мір візуальної якості, тому висока точність суб’єктивних оцінок є 

обов'язковою умовою. Для того, щоб оцінити ступінь адекватності мір візуальної 

якості, використовуються наступні критерії: коефіцієнт лінійної кореляції  Пірсона 

(LCC), коефіцієнти рангової кореляції Спірмена (SROCC) і Кендала (KROCC) [159]. 

Коефіцієнт кореляції LCC і середньоквадратична похибка (СКП) дозволяють оцінити 

точність мір візуальної якості. Необхідною умовою їх використання є проведення 

процедури лінеаризації для приведення значень мір у вигляд, співмірний з оцінками 

MOS [160-162]. Ця операція вносить певні спотворення, які негативно впливають на 

точність. Рангові коефіцієнти кореляції не висувають жодних вимог до значень мір 

якості і не потребують додаткових перетворень. Для них має значення тільки порядок 

в відсортованих послідовностях, що забезпечує їх велику гнучкість значення. Рангові 

коефіцієнти кореляції інваріантні по відношенню до будь-якого монотонного 

перетворення шкали вимірювання [159, 162].  

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (SROCC) визначається як: 

 

𝜌 = 1 −
6

𝑛(𝑛−1)(𝑛+1)
∑ (𝑅𝑖 − 𝑆𝑖)

2𝑛
𝑖=1 ,   (2.1) 

 

де 𝑅 і 𝑆 є рядами 𝑖-го зображення в відсортованих масивах значень мір якості і 

суб’єктивними оцінками (MOS); 

𝑛 – кількість зображень і їх оцінок в масивах мір якості і MOS. 

Коефіцієнт рангової кореляції Кендала (KROCC) визначається наступним 

чином: 

 

𝜏 =
2

𝑛(𝑛−1)
∑ ∑ 𝛿𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 ,    (2.2) 

 

де 𝑛 – число зображень; 
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𝛿𝑖,𝑗 – різниця між числом елементів відсортованих масивів мір якості і MOS, які 

розташовані в правильних і зворотних порядках. 

Значення коефіцієнтів кореляції лежать в інтервалі від [-1, 1] включно. Рівність 

коефіцієнта кореляції одиниці вказує на сувору пряму залежність, а рівність -1 на 

зворотну. Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює 0, то кореляції між даними немає. 

Отже виконаємо верифікацію (перевірку) існуючих мір якості зображень за 

наявності еталону (FR IQA) за допомогою створеною бази відфільтрованих 

зображень і отриманих усереднених суб’єктивних оцінок. Нагадаємо, що суб’єктивні 

оцінки у цій базі представлені ймовірностями 𝑃𝑣 того, що відфільтроване зображення 

має кращу візуальну якість, ніж первинне спотворене шумом зображення. Для 

перевірки розглянуто 46 мір якості зображень за наявності еталону, які обрано таким 

чином, щоб охопити широкий спектр різних методів оцінки якості зображень.  

 Для порівняння ефективності мір якості за наявності еталону FR IQA 

використовується коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (SROCC). Коефіцієнт 

кореляції SROCC був обчислений між значеннями виграшу для заданої міри якості і 

вищезгаданими ймовірностями голосування за доцільність застосування фільтрації 

𝑃𝑣, як для ДКП-фільтру, так і для BM3D. Отримані результати для обох фільтрів 

представлені на рис. 2.10. 

 Більшість розглянутих мір якості зображень призначені для зображень, що 

представлені у відтінках сірого. Однак, є декілька мір якості, розроблених для 

кольорових зображень, а саме міри VSI [150], SFF [164], PSIM [165], MDSI [166], IFS 

[167], UNIQUE [168] і MS-UNIQUE [169]. Для цих мір якості відповідні RGB-

зображення були створені шляхом встановлення значень для кожного з кольорових 

каналів на значення з каналу в градаціях сірого. 

З результатів, представлених на рис. 2.10, можна побачити, що всі розглянуті міри 

якості за наявності еталону не забезпечують високу ступінь відповідності суб’єктивним 

оцінкам візуальної якості відфільтрованих зображень. Також добре видно, що значення 

виграшу для мір якості SSIM4 [170] і ADD-SSIM [171] (позначаються як I-SSIM4 та I-

ADD-SSIM) мають кращі значення рангового коефіцієнта кореляції Спірмена (SROCC), 

ніж більшість інших мір якості для фільтра BM3D.  
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Рисунок 2.10 – Значення коефіцієнтів кореляції між мірами якості за наявності 

еталону та ймовірностями 𝑃𝑣 для ДКП-фільтру (а) і BM3D (б)  
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Значення мір якості MDSI [166] і UNIQUE [168] (позначені як I-MDSI та I-

UNIQUE) є найкращими при оцінці якості зображень відфільтрованих ДКП-

фільтром. Скатерограми значень виграшу мір якості SSIM4 [170], ADD-SSIM [171], 

MDSI [166], UNIQUE [168], FSIM [149] і PSNR-HVS-M [148] та ймовірностей 𝑃𝑣 для 

обох фільтрів показані на рис. 2.11. Скатерограми значень виграшу інших мір якості 

та ймовірностей 𝑃𝑣 наведено в Додатку В.  

   

   

   

Рисунок 2.11 – Скатерограми для різних значень виграшу мір якості та ймовірностей 

𝑃𝑣 для відфільтрованих зображень двома фільтрами 
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Зрозуміло також, що зазвичай міра якості зображень PSNR має дуже низьку 

ступінь відповідності людському сприйняттю. Більш того, для міри якості зображень 

CW-SSIM [172] значення коефіцієнту кореляції SROCC має значення близьке до нуля. 

Тому використання такої міри недоцільно для оцінки візуальної якості для 

відфільтрованих зображень. Ще одне спостереження полягає в тому, що найсучасніші 

і широко використовувані міри якості зображень, такі як MS-SSIM [173], FSIM [149], 

VSI [150] та HaarPSI [151], лише помірно корелюють із суб’єктивними оцінками 

візуальної якості для зображень після застосування фільтрації. Представлені 

результати можуть бути корисними для розвитку і вдосконалення методів оцінки 

якості відфільтрованих зображень.  

 

2.3 Аналіз ефективності мір якості зображень без наявності еталону для оцінки 

доцільності застосування фільтрації 

 

 На практиці немає доступу до еталонного зображення, тому виникає питання 

щодо можливості застосування методів оцінки якості без наявності еталону (NR IQA) 

або методів сліпої оцінки якості зображень [124, 130]. У зв’язку з цим приділимо 

увагу мірам оцінки якості зображень без наявності еталону. Існуючі міри оцінки 

візуального якості без наявності еталону не були ретельно досліджені для аналізу 

якості зображень після застосування фільтрації.  

Як і раніше перевірка буде виконуватися з використанням новоствореної бази 

тестових зображень і суб’єктивних оцінок (ймовірностями вподобання застосування 

фільтрації 𝑃𝑣) з використанням значень виграшу безеталонних мір якості зображень 

(тобто різницю між значеннями міри на виході і вході фільтру). Отримана 

ефективність дозволить визначити, наскільки та чи інша міра якості відповідає 

сприйняттю людини. Для оцінки кореляції використовуються рангові коефіцієнти 

кореляцію Спірмена і Кендала.  

Для перевірки адекватності було обрано широкий круг сучасних мір якості 

зображень без наявності еталону. Набір обраних безеталонних мір налічує 21 міру і 

включає наступні: BRISQUE [174], SSEQ [175], BIQI [176], BLIINDS-II [177], 



 

 

88 
 

CORNIA [178], NIQE [179], JNB [180], OG-IQA [181], M3 [182], DIIVINE [183], TCLT 

[184], NFERM [185], LPSI [186], QAC [187], CPBD [188], NR-PWN [189], dipIQ [190], 

HOSA [191], Naturalness Factor (NF) [192], SR [193] і SISBLIM [194].  

В таблиці 2.1 наведені результати коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена 

(SROCC) між значеннями виграшу для розглянутих безеталонних мір якості і 

ймовірностями 𝑃𝑣 для двох аналізованих фільтрів.  

На рис. 2.12 спільно представлені результати аналізу ефективності розглянутих 

безеталонних мір якості для обох фільтрів. Тут, горизонтальні і вертикальні осі 

відповідають значенням рангових кореляцій Кендала і Спірмена. Найкращими є ті 

міри, для яких відповідні точки розташовані ближче до верхнього правого кута. 

    

 а       б 

Рисунок 2.12 – Результати коефіцієнтів кореляцій Спірмена і Кендала між 

значеннями виграшу безеталонних мір якості та ймовірностями 𝑃𝑣 для ДКП-фільтру 

(а) та BM3D (б) 

 

Як видно з представлених результатів (див. табл. 2.1), навіть найкраща міра лише 

досить помірно корелює з суб'єктивними оцінками візуальної якості відфільтрованих 

зображень. Можна помітити, що значення кореляції для зображень, оброблених ДКП 

фільтром, дещо менші, ніж для BM3D. Також з рис. 2.12 добре видно, що міри LPSI  

і M3 мають найбільші значення кореляції для ДКП фільтра, однак для BM3D фільтра 

найкращими є міри якості SSEQ , NF і CORNIA. 
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Таблиця 2.1 – Значення коефіцієнтів кореляції для безеталонних мір якості зображень 

Міри Значення кореляції SROCC 

ДКПФ BM3D 

BRISQUE [174] 0,0099 0,4265 

SSEQ [175] 0,2721 0,6111 

BIQI [176] 0,0182 0,3501 

BLIINDS-II [177] 0,0459 0,339 

CORNIA [178] 0,2247 0,5942 

NIQE [179] 0,0364 0,4391 

JNB [180] 0,0395 0,3242 

OG-IQA [181] 0,0848 0,4517 

M3 [182] 0,3516 0,0615 

DIIVINE [183] 0,1841 0,4984 

TCLT [184] 0,0781 0,2137 

NFERM [185] 0,1291 0,4274 

LPSI [186] 0,4076 0,0381 

QAC [187] 0,1949 0,2108 

CPBD [188] 0,0767 0,3281 

NR-PWN [189] 0,2197 0,2083 

dipIQ [190] 0,0981 0,4666 

HOSA [191] 0,0917 0,5423 

NF [192] 0,3306 0,6023 

SR [193] 0,022 0,2996 

SISBLIM_SM [194] 0,1767 0,2486 

SISBLIM_SFB [194] 0,158 0,2947 

SISBLIM_WM [194] 0,3489 0,0938 

SISBLIM_WFB [194] 0,3337 0,1093 
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Наведені вище результати показують, що всі розглянуті безеталонні міри якості 

погано відповідають сприйняттю людиною відфільтрованих зображень, а також 

потрібні більш точні і адекватні міри якості без наявності еталону для аналізу якості 

зображень після застосування фільтрації. 

 

2.4 Алгоритм прийняття рішення щодо доцільності застосування фільтрації 

зображень  

 

З урахуванням описаних в попередніх підрозділах результатів стає можливим 

надати практичні рекомендації щодо прийняття рішення про доцільність 

застосування фільтрації зображень.  

Спочатку розглянемо ситуацію на прикладі застосування фільтру BM3D. Як вже 

було показано на рис. 2.10, найбільша кореляція між значеннями виграшу мір якості 

та ймовірностями 𝑃𝑣 спостерігається для мір SSIM4, ADD-SSIM, FSIM і UNIQUE. 

Також на рис. 2.11 добре видно, що скатерограми для цих мір якості практично 

ідентичні. Зважаючи на це, аналізувати далі будемо значення виграшу для міри якості 

за наявністю еталону FSIM, оскільки ця міра якості широко використовується і досить 

добре досліджена [131-134, 149]. 

З аналізу скатерограми значень виграшу міри якості FSIM та ймовірностей 𝑃𝑣 

(див. рис. 2.11) стає очевидним, що якщо значення виграшу (I-FSIM) є від’ємними, 

тобто значення міри FSIM після застосування фільтру стало менше, ніж для 

первинного спотвореного шумом зображення, тоді не має сенсу виконувати 

фільтрацію такого зображення. У цьому випадку значення імовірностей 𝑃𝑣 не 

перевищують 0,4. З іншого боку, коли значення виграшу I-FSIM становить більше 

0,01, можна стверджувати, що виконання фільтрації є доцільним, адже майже для всіх 

таких зображень імовірності 𝑃𝑣 перевищують 0,6.  

Водночас, як це добре видно на рис. 2.11, є доволі багато зображень для яких 

значення виграшу міри I-FSIM не перевищують 0,01, а значення імовірності 𝑃𝑣 

змінюються в широкому діапазоні. Для того, щоб зрозуміти, коли такі зображення 

доцільно фільтрувати, варто також проаналізувати значення мір якості вихідного 
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спотвореного шумом зображення. Це пояснюється тим, що шум на зображенні може 

бути візуально не помітним, і тому немає сенсу виконувати фільтрацію такого 

зображення. Для цього використаємо міру PSNR-HVS-M. В різних дослідженнях 

показано, що ця міра якості адекватно характеризує якість спотвореного шумом 

зображення [33, 131]. В роботі [195] показано, що значення PSNR-HVS-M більші, ніж 

40 дБ відповідають візуально непомітним спотворенням. Проаналізуємо як це 

узгоджується з даними проведеного експерименту. На рис. 2.13 представлена 

скатерограма значень міри якості PSNR-HVS-M для спотворених шумом зображень 

та ймовірностей 𝑃𝑣.  

 

Рисунок 2.13 – Скатерограма значень міри PSNR-HVS-M для спотворених шумом 

зображень та ймовірностей 𝑃𝑣 

 

З представленої скатерограми видно, що для зображень, які мають значення 

PSNR-HVS-M більші, ніж 45 дБ, застосування фільтрації є недоцільним. 

Скатерограми значень інших мір якості для спотворених шумом зображень та 

імовірностей 𝑃𝑣 , представлені у Додатку В.  

До того ж можна ще проаналізувати залежності значень виграшу мір якості від 

інтенсивності шуму (СКВ 𝜎Ш). На рис. 2.14 показано скатерограми значень виграшу 

різних мір якості та СКВ шуму.  
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а       б 

  

в       г 

Рисунок 2.14 – Скатерограми значень виграшу різних мір якості та СКВ шуму для 

міри якості FSIM (а), PSNR-HVS-M (б), ADD-SSIM (в) і SSIM4 (г) 

 

Скатерограма значень виграшу різних мір якості PNSR-HVS-M є особливо 

цікавою (див. рис. 2.14б). У цьому випадку можна досить чітко виявити зображення, 

для яких фільтрація є марною. Значення виграшу I-PSNR-HVS-M не перевищує 2 дБ, 

а також імовірності 𝑃𝑣 здебільшого менші за 0,5. Таким чином, можна встановити таку 

залежність, якщо I-PSNR-HVS-M>0,08 ∙ 𝜎Ш, то є сенс застосовувати фільтрацію, в 

іншому випадку сенсу немає. 

Отже, узагальнений алгоритм прийняття рішення щодо доцільності застосування 

фільтрації представлено на рис. 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Алгоритм прийняття рішення щодо доцільності застосування 

фільтрації зображення 

 

Перевіримо запропонований алгоритм прийняття рішення щодо доцільності 

застосування фільтрації і порівняємо отримані результати з ймовірностями 𝑃𝑣, що 

були отримані в описаному раніше експерименті. Зауважимо, що будемо вважати 

застосування фільтрації доцільним, якщо ці ймовірності 𝑃𝑣 більші, ніж 0,6. 

Правильність прийняття рішення згідно з запропонованим алгоритмом при аналізі 

зображень відфільтрованих фільтром BM3D становить 92,86%, натомість для ДКП-

фільтра лише 71,43%. Основна проблема при аналізі доцільності застосування ДКП-

фільтра полягає в тому, що незважаючи на досить великі значенні виграшу 

аналізованих мір якості при доволі інтенсивному шумі (𝜎Ш = 20, 25, 30) суб’єктивні 

оцінки якості, тобто ймовірності 𝑃𝑣, вказують на недоцільність застосування цього 

фільтру (𝑃𝑣 нижчі за 0,6). Це в першу чергу пов’язано з тим, що ДКП-фільтр дуже 
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ефективно придушує шум на однорідних ділянках зображення, але водночас вносить 

надмірне згладжування і спотворює ділянки з наявністю дрібних деталей та текстур. 

На рис. 2.16 показано зображення для якого алгоритм помилково вказує на 

недоцільність застосування фільтра BM3D при СКВ шуму 10,15,20. 

 

 

Рисунок 2.16 – Зображення, для якого алгоритм помилково вказує на недоцільність 

застосування фільтра BM3D 

 

2.5 Локально-адаптивний методу фільтрації зображень  

 

Як вже зазначалося раніше основною проблемою при фільтрації зображень є 

спотворення, що виникають на локально-активних і неоднорідних ділянках 

зображень, до яких відносяться текстурні ділянки, межі та малорозмірні об’єкти. Цю 

тезу можна також наглядно проілюструвати за допомогою карт локальної активності 

[75]. Для цього скористаємося локальними оцінками значень в блоках з повним 

перекриттям 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆, які були детально описані в першому розділі. Згадаємо, що 

локальна оцінка 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 з більшими значеннями відповідає більш помітним 

спотворенням для зорової системи людини і більші значення 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 спостерігаються 

на ділянках зображень, де присутні межі, при їх надмірному розмитті в результаті 

застосування фільтрації [75, 148]. На рис. 2.17 показано приклад тестового 

зображення і отриманих карт локальних оцінок 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 після застосування ДКП-

фільтру і фільтру BM3D. У цьому випадку світлим відзначені блоки, що відповідають 
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більш високим локальним оцінкам 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 тобто внесені спотворені більш відчутні. 

Водночас темним відзначені локальні оцінки 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 з досить малими значеннями.  

З представлених карт локальних оцінок добре видно, що малі значення 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 

спостерігаються на однорідних ділянках (це відповідає високій ефективності 

придушення шуму на таких ділянках), а на межах об’єктів, навпаки, ці значення 

доволі високі. З огляду на це, особливий інтерес представляють будь-які нові підходи 

до фільтрації, що дозволяють ефективно зберігати межі об’єктів і малорозмірні 

об’єкти на зображеннях.  

 

а 

   

б       в 

Рисунок 2.17 – Приклад тестового зображення (а) і карт локальних оцінок 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 

для зображень, відфільтрованих ДКП-фільтром (б) та BM3D (в) 

 

Одним з перетворень, здатних ефективно оброблювати і зберігати межі об’єктів 

при виконанні фільтрації, є нещодавно запропоноване тетролет-перетворення [88]. 

Його ефективність, за твердженням авторів, перевершує інші види адаптивних 
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вейвлет-перетворень [88]. Разом з тим, можливості і властивості тетролет-

перетворень і алгоритмів фільтрації зображень на їх основі вивчені недостатньо. 

Зокрема, незрозуміло, чи можна використовувати тетролет-перетворення і 

фільтрацію в блоках з перекриттям, які оптимальні значення порогів тощо. 

Розглянемо детальніше ефективність фільтра на основі тетролет-перетворення в плані 

збереження меж об’єктів на зображеннях відповідно до мір якості зображень, а також 

вибір оптимальних параметрів для цього фільтру. 

Тетролети є адаптивними вейвлетами Хаара, які підтримують тетроміно. 

Тетроміно найбільш відомі як «падаючі фігури» в комп'ютерній грі «Тетріс». 

Тетроміно - це геометричні фігури, отримані шляхом об'єднання чотирьох однакових 

квадратів. Якщо не враховувати дзеркальні відображення фігур, тобто розглядати 

"вільні" тетроміно, то різних форм тетроміно існує п'ять (див. рис. 2.18). Відповідний 

алгоритм є простим, але дуже ефективним. Очевидно, що будь-який квадрат може 

бути покритий за допомогою тетроміно, проте можливе число комбінацій зростає з 

ростом його розміру. Існує 117 комбінацій покриття блоку розміром 4х4 з 

використанням чотирьох непересічних тетроміно [88]. 

 

 

Рисунок 2.18 – Різні типи тетраміно 

 

У двовимірному перетворенні Хаара зображення розбивається на блоки 2х2 

пікселя і після застосування генерує одне середнє значення і три деталізують [88]. Ці 

коефіцієнти містять інформацію по вертикальних, горизонтальних і діагональних 

рядках зображення. У тетролет-перетворенні зображення розбивається на блоки 4х4 

пікселів. У кожному блоці визначається локальний тетролет-базис, відповідний 

геометричній структурі блоку. Після цього застосовується перетворення Хаара для 

генерації 4-х середніх коефіцієнтів і 12-ти деталізуючих коефіцієнтів (які 

відповідають високим частотам, high-pass coefficients). Перетворення Хаара 

застосовується до кожного з чотирьох блоків розміром 2х2 пікселів. Оптимальним 
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способом покриття блоку тетроміно вважається той, при якому генеруються 

мінімальна сума абсолютних значень усіх деталізують коефіцієнтів, а такі 

коефіцієнти називаються тетролет коефіцієнтами [88]. 

Для того, щоб відновити зображення, необхідно зберігати інформацію про 

обраний спосіб покриття в кожному блоці 4х4. Алгоритм декомпозиції виглядає 

наступним чином: 

1)  розділити зображення 𝑎 = (𝑎[𝑖, 𝑗])𝑖,𝑗=0
𝑁=1 , де 𝑁 = 2𝐽, 𝐽 ∈ 𝑁 на блоки 

розміром 4х4 пікселів (блоки можуть повністю або частково перекриватися); 

2) знайти в кожному блоці "розріджене" тетролет-подання; 

3) переупорядкувати значення низькочастотних (low-pass) і 

високочастотних (high-pass) коефіцієнтів кожного блоку в блок розміром 2х2; 

4) зберегти тетролет-коефіцієнти (високочастотні, high-pass); 

5) застосувати кроки 1-4 до низькочастотного зображення; 

6) отримати на виході тетролет-коефіцієнти розкладеного зображення. 

Схема алгоритму тетролет-декомпозиції зображення показана на рис. 2.19. 

 

 

Рисунок 2.19 – Схема алгоритму тетролет-декомпозиції зображення [88] 

 

Подібно ДКП-фільтру, основним механізмом придушення шуму тетролет-

фільтра також є жорстка порогова обробка. Вона полягає в наступному. До 

зображення застосовується пряме тетролет перетворення з відповідною кількістю 
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кроків розкладання, після чого отримані тетролет (спектральні високочастотні) 

коефіцієнти порівнюються з наперед визначеним порогом, і коефіцієнти, які не 

перевищують поріг, обнуляються. Функція жорсткої порогової обробки виглядає 

наступним чином: 

 

𝑆вих(𝑥) = {
𝑥,   |𝑥| ≥ 𝛽𝜎,

0,   |𝑥| < 𝛽𝜎,
     (2.3) 

 

де 𝑥 – тетролет-коефіцієнт; 

𝛽 – пороговий параметр, який впливає на якість фільтрації; 

𝜎 – СКВ шуму. 

Блок-схема роботи тетролет-фільтра показано на рис. 2.20. 

 

 

Рисунок 2.20 – Блок-схема роботи тетролет-фільтра 

 

Як правило, при виконанні обробки вибираються блоки з повним перекриттям, 

оскільки такий вибір забезпечує значне підвищення ефективності фільтрації [30, 84]. 

Розглянемо фільтр на основі тетролет перетворення з повним перекриттям блоків 

(сусідні блоки зміщені один щодо одного на один піксель) розміром 4х4 пікселів. 
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Водночас зазначимо, що обробка з повним перекриттям блоків вимагає більшого часу 

і додаткове прискорення обробки можливо за рахунок використання часткового 

перекриття блоків, однак при цьому знижується ефективність обробки [158, 196].  

Далі зупинимося на визначенні оптимального порога фільтрації 𝛽. Очевидно, що 

ефективність фільтрації залежить від порога фільтрації, тобто від значення параметра 

𝛽. Для оцінки ефективності фільтрації скористаємося традиційною мірою пікового 

відношення сигнал-шум PSNR і поширеними мірами якості MSSIM, FSIM та PSNR-

HVS-M. Відповідно до цих мір якості стає можливим визначити оптимальне значення 

параметра 𝛽 для даного фільтра. Оптимальним значенням параметра 𝛽 будемо 

вважати те, яке забезпечує кращий результат для тієї чи іншої міри візуальної якості.  

Визначення оптимального параметра фільтрації проводилося з використанням 

шести стандартних тестових зображень різної складності, спотворених АБГШ зі 

значеннями СКВ, рівними 7 і 15. Всі зображення мають розмір 512х512 пікселів і 

представлені тільки яскравісною компонентою в градаціях сірого, тобто 8 біт на 

піксель. Тестові зображення показані на рис. 2.21. 

 

     

 Cameraman           Lena        Living room 

     

        Baboon            Pirate           Woman 

Рисунок 2.21 – Приклад тестових зображень 
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Наведемо результати для аналізу ефективності фільтрації для широкого 

діапазону значень 𝛽. На рис. 2.22 і 2.23 показані залежності мір PSNR, MSSIM, FSIM 

і PSNR-HVS-M від параметра 𝛽 для шести тестових зображень при СКВ шуму 7 та 15 

відповідно. Оптимальні значення параметра 𝛽 для кожного зображення і СКВ шуму 

рівного 7 і 15 приведені в таблиці 2.2. 

Розглянемо отримані значення більш детально. Варто зазначити, що для 

тестових зображень Cameraman (одне з відносно простих тестових зображення) і Lena 

(зображення середньої складності) значення оптимального параметра 𝛽 вище, ніж для 

інших зображень. Для зображення Baboon значення трохи нижче середнього 

значення, оскільки таке зображення виявляється найбільш складним для ефективного 

придушення завад при малому рівні шуму, оскільки є значні текстурні ділянки. 

 

Таблиця 2.2 – Оптимальні значення 𝛽  

Зображення 𝜎 =7 𝜎 =15 

𝛽 

PSNR PSNR-

HVS-

M 

MSSIM FSIM PSNR PSNR-

HVS-

M 

MSSIM FSIM 

Cameraman 4 3,4 4,4 3,8 5 3,8 5 4,6 

Lena 4,2 3,4 4,2 3,8 5 4,4 5 4,6 

Living room 3,8 3,4 4,0 3,6 4,6 4,4 4,6 4,2 

Baboon 3,4 2 2,8 2,4 5 3,2 3,8 3,8 

Pirate 3,6 3,2 3,6 3,4 4,8 4,2 4,6 4,2 

Woman 3,6 3,6 3,8 3,8 4,2 4,2 4,8 4,6 

 

  
а б 
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в г 

 
Рисунок 2.22 – Залежності ефективності фільтрації для мір PSNR (а), PSNR-

HVS-M (б), MSSIM (в), FSIM (г) від параметра 𝛽 при СКВ шуму 7 

   

а       б 

   

в       г 

 

Рисунок 2.23 – Залежності ефективності фільтрації для мір PSNR (а), PSNR-HVS-M 

(б), MSSIM (в), FSIM (г) від параметра 𝛽 при СКВ шуму 15  
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Аналіз даних, представлених в таблиці 2.2 показує наступне. За всіма мірами 

якості спостерігається збільшення оптимального значення параметра 𝛽. Як і раніше, 

оптимальні значення параметра 𝛽 для зображення Baboon практично для всіх мір 

якості трохи нижче, ніж для інших зображень. Виграш внаслідок застосування 

фільтрації за мірам якості PSNR і PSNR-HVS-M лежить в межах від 3,6 дБ до 4,6 дБ 

і від 0,8 дБ до 1,4 дБ відповідно. Для міри якості MSSIM він становить від 0,02 до 

0,05. Для міри якості FSIM виграш завдяки застосування фільтрації знаходиться в 

межах від 0,007 до 0,02.  

Перейдемо тепер до аналізу ефективності фільтрації розглянутого методу в 

плані збереження меж об’єктів. Порівняння будемо проводити зі згаданим раніше 

ДКП-фільтром, який демонструє високу ефективність при придушенні такого шуму, 

як АБГШ [84]. Скористаємося побудовою карт локальних оцінок MSE і 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆. 

Приклади карт локальних оцінок MSE і 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 для відфільтрованого зображення 

Cameraman тетролет-фільтром та ДКП-фільтром при СКВ шуму 7 показані на рис. 

2.24. На отриманих картах локальних оцінок MSE і 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 більш темні пікселі 

позначають менші локальні оцінки, тобто менші спотворення. 

Аналіз представлених карт показує наступне. Карти локальних оцінок 

традиційної міри MSE (див. рис. 2.24а, б) не мають будь-яких переваг для тетролет-

фільтра порівняно з ДКП фільтром. Навпаки, в разі використання карт локальних 

оцінок 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 (див. рис. 2.24в, г) дуже чітко помітно відмінності. Проте, для 

кращого розуміння ситуації краще скористатися бінарними картами локальних 

оцінок, в яких білі пікселі показують блоки з меншими значеннями локальних 

оцінок 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 для тетролет фільтра. На рис. 2.25 показана бінарна карта локальних 

оцінок 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 для зображення Cameraman.  

З побудованої бінарної карти добре видно, що блоки, які знаходяться на межах 

об’єктів, мають значно менші значення локальних оцінок 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 в разі застосування 

тетролет-фільтру. Отже цей результат показує безсумнівний виграш при обробці 

тетролет-фільтром блоків, які стосуються меж об’єктів. Однак, тетролет-фільтр 

значно поступається ДКП-фільтру при придушенні шуму на однорідних ділянках 

зображень.  
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а       б 

  

в       г 

Рисунок 2.24 – Карти локальних оцінок MSE для тетролет-фільтру (а) і ДКП-фільтру 

(б), 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 оцінок для тетролет-фільтру (в) та ДКП-фільтру (г) 

 

 

Рисунок 2.25 – Бінарна карта локальних оцінок 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 
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Зважаючи на отримані переваги і недоліки, для більш ефективної фільтрації 

доцільно застосовувати комбінований підхід, що поєднує в собі переваги ДКП 

фільтра і тетролет-фільтра, створивши таким чином локально-адаптивний фільтр. 

Локально-адаптивні фільтри використовують локальні особливості зображення і тим 

самим коригують процедуру фільтрації, запобігаючи таким чином внесенню 

помітних спотворень. В основі локально-адаптивної фільтрації лежить класифікація 

ділянок зображення і вибір способу їх обробки.  

Розглянемо детальніше такий підхід локально-адаптивної фільтрації на основі 

комбінації ДКП-фільтру і фільтру на основі тетролет-перетворення, де неоднорідні 

блоки (з локальною дисперсією, що значно перевищує дисперсію шуму) 

оброблюються з застосуванням фільтру на основі тетролет-перетворення.  

Розглянемо структуру запропонованого локально-адаптивного фільтра (ЛАФ). 

Основними принципами роботи фільтра є класифікація локальних ділянок 

зображення і вибір способу фільтрації для кожного випадку згідно результату 

класифікації. Перейдемо до детального опису даних принципів.  

На першому етапі для спотвореного шумом зображення визначаються блоки, які 

з великою ймовірністю містять межі, малі об'єкти і інші неоднорідні ділянки. 

Класифікація блоків зображення на однорідні і неоднорідні здійснюється згідно з 

правилом: 

 

𝜎𝑖𝑗
2 > 𝑇ℎ ∙ 𝜎2,     (2.4) 

 

де 𝜎𝑖𝑗
2  – локальна дисперсія в 𝑖𝑗-тому блоці розміром 8х8 пікселів; 

𝑇ℎ – пороговий параметр; 

𝜎2 – дисперсія шуму. 

Потім виявлені неоднорідні блоки незалежно обробляються фільтром на основі 

тетролет-перетворення і ДКП-фільтром. Після цього виконується зважування 

відфільтрованих блоків. В результаті чого, вихідні значення виявлених неоднорідних 

блоків визначаються як зважена сума вихідних значень відповідних блоків: 
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𝐵вих = 𝑤 ∙ 𝐵тетро + (1 − 𝑤) ∙ 𝐵ДКП,     (2.5) 

 

де 𝐵вих – значення відфільтрованого блоку на виході локально-адаптивного фільтру; 

𝑤 – ваговий коефіцієнт (𝑤 ≤ 1); 

𝐵тетро – значення пікселів блоку на виході тетролет-фільтру; 

𝐵ДКП – вихідні значення блоку, обробленого ДКП-фільтром.  

Зауважимо, що інші блоки зображення (однорідні) обробляються тільки ДКП-

фільтром.  

З описаної вище структури ЛАФ видно, що є два параметри, які необхідно 

вибрати або оптимізувати – поріг для класифікації блоків і ваговий коефіцієнт. 

Значення цих параметрів можуть залежати від багатьох аспектів, таких як складність 

зображення і інтенсивність шуму. 

Розглянемо застосування і вибір параметрів цього локально-адаптивного фільтру 

в контексті придушення мультиплікативного спекл-шуму на радіолокаційних 

зображеннях, модель якого описана в першому розділі.  

Фільтрація чистого мультиплікативного шуму є доволі складною, ніж 

придушення чистого адитивного шуму. Для спрощення чистий мультиплікативний 

шум часто перетворюють на адитивний [111, 112]. У роботі [91] було запропоновано 

перетворити мультиплікативний шум в адитивний шум шляхом прямого 

гомоморфного (логарифмічного) перетворення, що має наступний вигляд: 

 

𝐼𝑖𝑗
ℎ = [𝑎 ∙ log𝑏(𝐼𝑖𝑗)],     (2.6) 

 

де 𝑎 і 𝑏 – деякі константи; 

[ ∙] позначає операцію округлення. 

Рекомендовані значення 𝑎 і 𝑏 для зображення у відтінках сірого (8-біт на піксель) 

становлять 8,39 та 1,2 відповідно [91]. Для представлення, окрім 8-бітового, можна 

знайти інші належні значення 𝑎 і 𝑏.  

Після вищезгаданого гомоморфного перетворення (ГП) мультиплікативний шум 
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перетворюється на адитивний шум із середнім, рівним нулю і дисперсією, яка 

оцінюється наступним чином [91]: 

 

𝜎адит
2 = 𝑎2 ∙ 𝜎𝜇

2 (ln 𝑏)2⁄ ,     (2.7) 

 

де 𝜎𝜇
2 – дисперсія мультиплікативного шуму.  

Після використання фільтру застосовується зворотне гомоморфне перетворення: 

 

𝐼𝑖𝑗 = 𝑏(𝐼𝑖𝑗
ℎ 𝑎⁄ ),     (2.8) 

 

Також може бути скориговано середній рівень зображення [91]. Узагальнена блок-

схема роботи запропонованого локально-адаптивного фільтра показана на рис. 2.26.  

 

Рисунок 2.26 – Блок-схема роботи запропонованого локально-адаптивного 

фільтра 
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Для того, щоб обрати параметри ЛАФ використаємо чотири тестові зображення 

ДЗЗ (всі розміром 512х512 пікселів), які показані на рис. 2.27. 

 

   

FR1      FR2 

   

FR3      FR4 

Рисунок 2.27 – Тестові зображення ДЗЗ 

 

Для тестового зображення FR2 і її спотвореної спекл-шумом версії (у випадку 

кількості поглядів рівному 2) була отримана залежність між значеннями міри FSIM, 

пороговим параметром 𝑇ℎ і ваговим коефіцієнтом 𝑤. Ця залежність показана на рис. 

2.28. У цьому випадку чим більші значення міри FSIM, тим краще якість оброблених 

зображень. Отже, найбільшому значенню міри FSIM відповідають параметри 
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локально адаптивного фільтру, які становлять 𝑇ℎ = 1,6 і 𝑤 = 0,25. 

Так само були знайдені значення параметрів для інших тестових зображень і мір 

якості. У аналізі були використані, як міра PSNR, так і міри візуальної якості PSNR-

HVS-M, MSSIM та FSIM. Варто зазначити, що вибір параметрів локально-

адаптивного фільтру також залежить від використовуваної міри якості та тестового 

зображення. Обрані значення параметрів для різних зображень та мір якості наведені 

в таблиці 2.3. 

 

  

Рисунок 2.28 – Спотворене спекл-шумом тестове зображення і залежність міри 

FSIM від порогового параметра 𝑇ℎ та вагового коефіцієнта 𝑤  

 

Таблиця 2.3 – Обрані параметри ЛАФ 

Тестове 

зображення 

Параметр PSNR PSNR-

HVS-M 

MSSIM FSIM 

FR1 𝑇ℎ 2,4 1,8 1,8 1,6 

𝑤 0,125 0,25 0,25 0,25 

FR2 𝑇ℎ 1,8 1,6 1,8 1,6 

𝑤 0,125 0,25 0,25 0,25 

FR3 𝑇ℎ 1,8 1,6 1,6 1 

𝑤 0,125 0,25 0,25 0,25 

FR4 𝑇ℎ 1,4 1,2 1,2 1 

𝑤 0,1 0,25 0,225 0,325 

 

Щоб проілюструвати ефективність запропонованого локально-адаптивного 
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фільтра на основі тетролет-перетворення з точки зору збереження меж об’єктів, знову 

використаємо локальні значення оцінок 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 [75] (чим менші, тим краще) та 

порівняємо їх із відповідними значеннями, отриманими для фільтра ДКП. Приклад 

отриманої бінарної карти локальних оцінок 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 для відфільтрованого 

зображення показано на рис. 2.29 (білі пікселі позначають нижчі значення 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 

для запропонованого фільтра). З отриманої бінарної карти очевидно, що блоки, які 

розташовані на межах та інших неоднорідних ділянках, зазвичай мають менші 

значення 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 у разі використання запропонованого фільтра. Зауважимо, що було 

використано фільтр на основі тетролет-перетворення з повністю перекритими 

блоками і параметром жорсткого порогу, встановленим рівним 3,5.  

 

 

Рисунок 2.29 – Приклад отриманої бінарної карти локальних оцінок 𝑀𝑆𝐸𝐻𝑉𝑆 для 

тестового зображення FR2 

 

Порівняємо ефектність придушення шуму за допомогою ЛАФ та ДКП-фільтру 

відповідно до вищезазначених показників. Для ЛАФ були використані такі параметри 

– 𝑇ℎ = 1,6 і 𝑤 = 0,25. Ефективність фільтрації для різних зображень наведена в таблиці 

2.4. Добре видно, що є виграш практично по всім мірам якості, крім PSNR. Приклад 

реального радіолокаційного зображення і відфльтрованого за допомогою ЛАФ 

показано на рис. 2.30. 
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Таблиця 2.4 – Порівняння ефективності фільтрації 

Зображення Фільтр PSNR, дБ PSNR-HVS-

M, дБ 

MSSIM FSIM 

FR1 ДКП 24,121 22,141 0,919 0,910 

ЛАФ 24,059 22,213 0,920 0,911 

FR2 ДКП 23,954 22,119 0,913 0,905 

ЛАФ 23,926 22,225 0,914 0,907 

FR3 ДКП 23,676 21,653 0,885 0,894 

ЛАФ 23,644 21,765 0,887 0,897 

FR4 ДКП 23,982 21,790 0,884 0,891 

ЛАФ 23,963 21,895 0,887 0,895 

 

  

Рисунок 2.30 – Приклад реального спотвореного спекл-шумом зображення і 

відфільтрованого ЛАФ 

 

2.6 Висновки до розділу  

 

В даному розділі за отриманими результатами можна зробити наступні 

висновки: 

 виконано аналіз ефективності і доцільності застосування фільтрації зображень 

за допомогою створеної бази тестових зображень та зібраних суб’єктивних оцінок 

візуальної якості відфільтрованих зображень; 
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 показано, що застосування фільтрації не завжди забезпечує високу візуальну 

якість оброблених зображень; фільтрацію доцільно використовувати для зображень з 

доволі простою структурою і середньою інтенсивністю шуму, тоді як поліпшення 

візуальної якості текстурних зображень є проблематичним;  

 продемонстровано, що немає сенсу застосовувати фільтрації до зображень з 

практично “невидимим” шумом, коли значення мір PSNR становить приблизно 38 дБ, 

а міри PSNR-HVS-M приблизно 45 дБ для первинних, спотворених шумом 

зображень; 

 виконано аналіз ефективності і адекватності мір оцінки візуальної якості 

зображень після застосування, а також виявлені ті міри, які найбільше корелюють з 

суб’єктивними оцінками в створеній базі тестових зображень; показано, що навіть для 

найкращих мір кореляція є досить низькою; 

 дані практичні рекомендації та запропоновано алгоритм прийняття рішення 

щодо доцільності застосування фільтрації зображень, спотворених адитивним 

шумом;  

 запропоновано локально-адаптивний фільтр на основі ДКП і тетролет-

перетворення, що дозволяє ефективно придушувати шум на однорідних ділянках 

поряд зі збереженням неоднорідностей, серед яких межі об’єктів та малорозмірні 

об’єкти. 

Основні результати даного розділу опубліковані в роботах [197-210].  

 

   



 

 

112 
 

РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ДЗЗ  

 

У даному розділі аналізуються і досліджуються методи прогнозування 

ефективності фільтрації зображень. Запропоновано удосконалення методу 

прогнозування показників ефективності фільтрації зображень ДЗЗ для різних моделей 

шуму із застосуванням штучної багатошарової нейронної мережі. Також 

проаналізована точність удосконаленого методу прогнозування ефективності 

фільтрації, що використовує різні статистичні властивості зображень.  

 

3.1 Мета прогнозування ефективності фільтрації і аналіз існуючих підходів  

 

Як було показано в попередньому розділі, застосування фільтрації не завжди є 

доцільним. Для відносно простих зображень (без наявності складних текстурних 

ділянок) у випадку середньої інтенсивності шуму фільтрація здатна помітно 

поліпшити візуальну якість зображень. З іншого боку, у разі низької інтенсивності 

шуму поліпшення візуальної якості зображення після застосування фільтрації 

зазвичай є несуттєвим [70, 211, 212].  

Аналіз ефективності фільтрації (з використанням кількісних критеріїв) є вкрай 

важливим для кращого розуміння, коли варто придушувати шум і за яких умов. 

Ефективність сучасних фільтрів у випадку обробки текстурних зображень близька до 

потенційних меж [70]. У зв’язку з цим, доволі часто розумно уникати придушення 

шуму на текстурних ділянках після їх виявлення. Додатковою причиною цього є 

низька чутливість зорової системи людини до шумів на високих частотах для 

дрібнозернистих текстур [33, 156]. Дуже бажано заздалегідь знати про такі ситуації, 

а також прогнозувати ефективність фільтрації для зображень, які повністю текстурні 

і мають складну структуру. Тому виникає потреба у швидкому і точному 

прогнозуванні показників ефективності фільтрації для заданого фільтру і/або 

заданого зображення і прийнятті відповідного рішення щодо застосування фільтра 
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для поліпшення якості конкретного зображення, що спотворене шумом. Важливо 

також, щоб прогнозування можна було виконати достатньо швидко і в автоматичному 

режимі, що дозволить заощадити час на обробку зображень, адже це є критичним для 

систем ДЗЗ. Рішення про те, застосовувати чи ні фільтрацію зображення, має бути 

раціональним і ґрунтуватися на деякому кількісному аналізі. Тобто, перш, ніж 

застосовувати будь-яку фільтрацію, необхідно оцінити візуальну якість 

(використовуючи описані раніше міри якості зображень) і шумові характеристики 

зображення. Але ці дві процедури можуть бути досить складними. 

Під прогнозуванням ефективності фільтрації розуміється оцінювання 

потенційного значення показників ефективності придушення шуму на основі деякого 

параметра або параметрів, які характеризують якість аналізованого зображення [34, 

35, 70, 114, 212]. При цьому для виконання прогнозування необхідна наявність лише 

спотвореного шумом зображення [212-217]. 

Основними вимогами до методів прогнозування є наступні [34, 70, 211]: 

- прогнозування повинно бути точним, щоб прийняти правильне рішення 

щодо доцільності застосування фільтрації; 

- обчислювальні витрати на метод прогнозування повинні бути значно 

нижчі, ніж на застосування самої фільтрації, тобто використовувати 

мінімальну кількість вхідних даних і мати простоту застосованих операцій 

(можливість розрахувати обрані параметри досить швидко);  

- модель прогнозування повинна бути реалізована на різних апаратних і 

програмних платформах. 

Таким чином, основними припущеннями при прогнозуванні ефективності 

фільтрації є наступні [34, 212-214]: 

- тип шуму і, принаймні, деякі його параметри апріорі відомі або попередньо 

оцінені з відповідною точністю [217]; 

-  існує прогнозована міра якості зображення (вихідний параметр, що описує 

ефективність фільтрації), яка здатна адекватно характеризувати ефективність 

фільтрації [34, 213-215], що буде використовуватися для подальшого аналізу 

і прийняття рішення щодо доцільності застосування фільтрації; 
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- існує один або кілька вхідних параметрів, які можна швидко обчислити для 

аналізованого зображення, і які здатні належним чином характеризувати 

властивості зображення і шуму, що визначають ефективність фільтрації; 

- існує чітка залежність між вихідними (прогнозоване значення виграшу міри 

якості зображення) і вхідними параметрами, що дозволяє легко обчислювати 

вихідні параметри, використовуючи оцінені вхідні параметри. Ця залежність 

може бути визначена апріорі або апроксимована різними способами, 

наприклад, аналітично [211-214] або за допомогою нейронної мережі [215];  

- прогнозування ефективності фільтрації припускає швидку оцінку вхідних 

параметрів, а потім швидкий розрахунок вихідних параметрів, які можна 

використовувати для різних цілей: аналізу якості зображення, яке необхідно 

обробити, дослідження ефективності придушення шуму, прийняття рішення 

щодо доцільності застосування фільтрації тощо [70, 211-213].  

На практиці розглядаються наступні ситуації, коли може використовуватися 

прогнозування ефективності фільтрації: 

- зображення спотворено адитивним шумом (АБГШ) з відомою дисперсією 

[34, 211, 213-216];  

- зображення спотворено адитивним шумом (АБГШ), але з дисперсією, що 

була неточно оцінена [217]; 

- зображення спотворено корельованим сигнально-залежним шумом 

(мультиплікативним спекл-шумом), але з відомими характеристиками [68, 

114]   

Перший випадок, тобто шум АБГШ з відомою дисперсією, відповідає ідеальній 

ситуації, коли відомо тип шуму і його характеристики. Другий випадок є більш 

реалістичним, оскільки на практиці апріорі невідома інтенсивність шуму для 

аналізованого зображення і виникає потреба в оцінці характеристик шуму. Випадок, 

коли зображення спотворено корельованим сигнально-залежним 

(мультиплікативним спекл-шумом) шумом, на практиці відповідає аналізу і обробці 

радіолокаційних зображень існуючих систем ДЗЗ [110, 114]. 

Завдання прогнозування ефективності фільтрації привернула до себе достатню 
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увагу за останні десять років [34, 35, 70, 212-218]. У роботі [218] було показано, що, 

маючи еталонне зображення (не спотворене шумом), можна визначити потенційне 

значення середньоквадратичної похибки MSE на виході фільтру для методу 

нелокальної фільтрації цього зображення, якщо воно спотворене адитивним білим 

гаусівським шумом (АБГШ) із заданим значенням середньоквадратичного 

відхилення або дисперсії. Цей підхід було далі розширено в роботі [219] у випадку, 

коли зображення без шуму відсутнє. Однак цей метод має деякі суттєві обмеження. 

Він вимагає великих обчислень і забезпечує оцінку потенційного MSE, яке може 

значно відрізнятися від значення MSE на виході фільтру, що забезпечується 

існуючими фільтрами [34, 70]. Більш того, на практиці більший інтерес представляє 

не потенційна ефективність фільтрації, а реально досяжна ефективність, що 

забезпечується сучасними фільтрами. У роботах [34, 35, 212-217] показано, що 

потенційна і реально досяжна ефективність фільтрації можуть значно відрізнятися.  

В подальшому з метою прогнозування ефективності фільтрації було 

запропоновано використовувати статистичні характеристики ДКП-коефіцієнтів, 

оскільки наявність шуму на зображеннях суттєво впливає на їх статистику [34]. У 

роботі [34] показано, що можна зпрогнозувати відношення MSE на виході фільтру до 

дисперсії АБГШ (𝑀𝑆𝐸/𝜎2) для фільтрів на основі ДКП [84] і нелокального методу 

BM3D [98], використовуючи тільки один вхідний параметр, який характеризує 

статистику ДКП коефіцієнтів у блоках розміром 8х8 пікселів. Чим менше значення 

𝑀𝑆𝐸/𝜎2, тим більш ефективна фільтрація і більш доцільним є її застосування. В якості 

статистичної характеристики ДКП-коефіцієнтів використовувалася така проста 

статистика, як ймовірність перевищення амплітудними значеннями спектральних 

коефіцієнтів деяких порогів, що враховують статистичні характеристики шуму. 

Прикладами такої статистики є 𝑃2𝜎 (імовірність того, спектральні коефіцієнти менші 

порога 2𝜎) і 𝑃2,7𝜎 (імовірність перевищення порогу 2,7𝜎, що є рекомендованим для 

ДКП-фільтру) [212]. Ці локальні ймовірності 𝑃2𝜎 і 𝑃2,7𝜎 характеризують структурну 

складність блоків зображення. Наприклад, при великих значеннях 𝑃2𝜎 спостерігається 

низька структурна складність (немає складних неоднорідних ділянок, текстур тощо), а 

при малих значеннях 𝑃2𝜎 – велика структурна складність, тоді як для ймовірності 𝑃2,7𝜎 
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навпаки [70]. Потім цей підхід до прогнозування ефективності фільтрації було 

поширено на випадок просторово некорельованого сигнально-залежного шуму [68]. 

Було показано, що можна спрогнозувати значення виграшу пікового співвідношення 

сигнал-шум (improvement of PSNR, I-PSNR). Для прогнозування використовувалася 

проста експоненційна функція (шляхом вписування апроксимуючої функції в отримані 

залежності значень виграшу міри I-PSNR і статистичного параметру 𝑃2,7𝜎) для того, 

щоб зменшити складність методу [216]. Також було продемонстровано, що для 

підвищення точності прогнозування варто спільно використовувати кілька вхідних 

параметрів [213]. Точність прогнозування була також дещо підвищена за допомогою 

застосування простої одношарової нейронної мережі (перцептрону) з 10 нейронами у 

прихованому шарі [215]. Було показано також, що підхід до прогнозування є досить 

універсальним і можна застосовувати для кольорових і багатоканальних зображень [35, 

214], а також для зображень, спотворених чисто адитивним або чисто 

мультиплікативними просторово корельованими шумами [212]. Пізніше ці принципи 

були поширені на прогнозування різних показників ефективності фільтрації (серед 

яких PSNR, PSNR-HVS-M, MS-SSIM, FSIM) не лише для фільтрів на основі ДКП [216], 

але і для інших сучасних фільтрів [70], які використовують інші принципи роботи.  

Між тим, варто зазначити, що прогнозування показників ефективності фільтрації 

все ще недостатньо точне, особливо для текстурних зображень [70, 216]. За допомогою 

більш точного прогнозу можна більш впевнено відповісти на питання: “чи потрібно 

застосовувати фільтрацію до заданого зображення?” Основним недоліком існуючих 

методів прогнозування ефективності фільтрації [70, 211-219] є те, що вони потребують 

апріорних або заздалегідь визначених характеристик шуму (дисперсії шуму 𝜎ш
2). 

Враховуючи це, стає зрозумілим необхідність в розробці більш точного метода 

прогнозування ефективності фільтрації, використовуючи більшу кількість вхідних 

параметрів і більш складну архітектуру нейронних мереж без урахування апріорних 

характеристик шуму.  

Далі розглянемо детальніше запропоновані методі прогнозування показників 

ефективності фільтрації для різних видів шумів – адитивного і сигнально-залежного 

(мультиплікативного спекл-шуму).   
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3.2 Прогнозування показників ефективності фільтрації адитивного шуму 

 

Придушення шуму може використовувати обчислювальні ресурси без будь-

якого достатнього поліпшення візуальної якості (може спостерігатися навіть 

зниження візуальної якості). Ефективність фільтрації зображень може бути виражена 

різними показниками візуальної якості, як це показано в розділі 1. Здебільшого для 

кількісної характеристики ефективності фільтрації використовують значення 

виграшу (improvement) заданої міри якості. Нагадаємо, що значення виграшу 

заданого показника якості є різницею двох значень показника якості для зображень 

після застосування фільтрації і первинного, спотвореного шумом. Потім ця різниця 

використовується при аналізу доцільності застосування придушення шуму [35, 70].  

Отже в якості вихідних параметрів, що характеризують ефективність фільтрації 

(значення виграшу міри якості) було обрано великій набір мір якості зображень за 

наявності еталону (full-reference image quality measures, FR IQA), які раніше були 

описані в першому і другому розділах.  

В якості моделі шуму було розглянуто адитивний білий гаусівський шум. 

Прогнозування ефективності фільтрації виконується для методу нелокальної 

фільтрації BM3D, що є одним з найбільш ефективних методів придушення 

адитивного шуму у відповідності з різними мірами візуальної якості зображень [98]. 

Тому мета цього дослідження полягає в розробці точного і швидкого методу 

прогнозування ефективності фільтра BM3D.  

 

3.2.1 Опис запропонованого методу прогнозування ефективності фільтрації 

 

З перерахованих раніше мір якості та їх короткого опису видно, що особливості 

зорової системи людини (HVS) можуть зіграти важливу роль у візуальній оцінці 

якості при прогнозуванні ефективності фільтрації. Основною гіпотезою, що 

використовується у цих мірах якості, є важливість інформації різного рівня для HVS. 

Грубо кажучи, низькорівневі деталі зображення, тобто які можуть бути представлені 

в основному на низьких частотах, більш важливі для людського ока, ніж 
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високочастотний зміст. Такі ділянки, як текстури або регулярні структури в області 

перетворення, розміщуються у високих частотах. Отже, якщо можна оцінити 

характер інформації в розподілі зображень з точки зору частоти, потенційна 

«складність» фільтрації може бути оцінена належним чином.  

Розглянемо два крайніх сценарії придушення шуму на зображенні. Припустимо, 

що фільтрація виконується в блоках. Це означає, що обробка зображення виконується 

у деякій області перетворення (як це виконується, наприклад, у фільтрі BM3D). 

Перший сценарій – це блок лише з низькорівневим контентом, розміщеним на 

низьких частотах. Він може мати розріджене подання сигналу в блоці зображення, що 

значно спрощує локальну процедуру фільтрації як в сенсі жорсткої порогової обробки 

(видалення компонентів шуму), так і в пошуку подібних блоків. Навпаки, якщо блок 

зображення містить високочастотну інформацію в області ДКП, видалення шуму з 

компонентів змішаного сигналу стає складним. Для першого сценарію розподіл 

сигналів надає переваги при виконанні фільтрації. Для другого сценарію, навпаки, 

нераціонально використовувати фільтрацію. Ситуації між цими двома крайніми 

сценаріями заслуговують розгляду.  

Враховуючи вищезазначене, пропонується наступний набір локальних 

параметрів (ознак) для опису структурної складності сигналів у блоках зображення з 

точки зору розподілу частот. Обраний підхід щодо вибору ознак базується на тому 

факті, що розподіл частот містить важливу інформацію про структуру зображення та 

шуму [148]. До того ж зорова система людини (HVS) дуже чутлива до характеристик 

зображення і спотворень. Оскільки багато існуючих мір якості зображень враховують 

особливості зорової системи людини, зазначені особливості можуть бути корисні для 

прогнозування ефективності фільтрації. З цією метою вирішено обчислювати ознаки 

зображення, які представляють розподіл енергії в ДКП області. Розглянемо 

запропонований підхід обчислення ознак детальніше. 

Отже, запропоновані ознаки зображення розраховуються локально з розподілу 

частот ДКП коефіцієнтів у блоках 8x8 пікселів. Зауважимо, що для розрахунку ознак 

(параметрів) використовуються блоки розміром 8х8 пікселів, оскільки вони 

використовуються в методах фільтрації [84, 98] (ДКП-фільтр, BM3D) та інших 
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методах обробки зображень, заснованих на ДКП, а також існують швидкі реалізації 

для його обчислення [220].  

Відповідно до цього кожен блок перетвореного зображення в області ДКП 

ділиться на 4 піддіапазони ДКП коефіцієнтів (див. рис. 3.1). Кожен ДКП коефіцієнт 

позначається індексом відповідного піддіапазону. Таким чином, перший піддіапазон 

містить низькочастотну інформацію, а четвертий – лише високі частоти. Інші 

піддіапазони містять середні частоти відповідно. Варто зазначити, що коефіцієнт 

постійної складової (DC coefficient, позначено “0”) ігнорується в подальшому аналізі.  

Після цього обчислюються локальні параметри, які називаються параметрами 

розподілу енергії для кожного ДКП блоку, наступним чином: 

 

𝐸𝑚 =
∑ 𝐷𝑘𝑙

2
𝑘,𝑙∈𝑆𝑚

∑ ∑ 𝐷𝑘𝑙
2 −𝐷11

28
𝑙=1

8
𝑘=1

,    (3.1) 

 

де 𝐷 – це ДКП блок; 

𝑘, 𝑙 – індекси ДКП коефіцієнтів в блоці 𝐷 (𝑘 = 1. .8, 𝑙 = 1. .8); 

𝑚 – індекс заданого піддіапазону ДКП коефіцієнтів 𝑆𝑚 (𝑚 = 1. .4); 

𝐸𝑚 – нормований локальний параметр розподілу енергії відповідної області частот 

(значення лежать в діапазоні від 0 до 1). 

Отже, маємо чотири параметри, представлених в нормованій формі, які 

обчислені для кожного ДКП блоку.  

 

0 1 1 1 1 2 2 2 

1 1 1 1 2 2 2 3 

1 1 1 2 2 2 3 3 

1 1 2 2 2 3 3 3 

1 2 2 2 3 3 3 4 

2 2 2 3 3 3 4 4 

2 2 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 4 4 4 4 

Рисунок 3.1 – Піддіапазони ДКП коефіцієнтів в блоці зображення 8х8 
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Потім отримані локальні параметри розподілу енергії для всього зображення 

“об'єднуються” (збираються в набори даних) для кожного з відповідних чотирьох 

піддіапазонів. Після цього, для кожного з відповідних розподілів цих локальних 

параметрів і для кожного піддіапазону розраховуються перші чотири статистичні 

моменти, а саме математичне очікування, дисперсія, коефіцієнт асиметрії та 

коефіцієнт ексцесу. Відповідно до цього, отримаємо 16 ознак, які характеризують 

розподіл енергії у вхідному зображенні, що спотворене шумом. Блок-схема 

алгоритму виділення запропонованих ознак в області ДКП показана на рис. 3.2. Далі 

розглянемо детальніше структуру нейронної мережі.  

 

Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритму виділення запропонованого набору ознак  
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3.2.2 Структура нейронної мережі 

 

Прогнозування ефективності фільтрації, тобто значень виграшу мір якості 

зображень за наявності еталону (FR IQA) виконується за допомогою багатошарових 

повністю зв'язаних перцептронів (Multilayer perceptron, MLP). Узагальнена блок-

схема запропонованого методу прогнозування ефективності фільтрації для 

зображень, спотворених адитивним шумом показана на рис. 3.3.  

 

 

Рисунок 3.3 – Блок-схема запропонованого методу  

 

Для навчання багатошарової нейронної мережі використаємо байєсівську 

регуляризацію (Bayesian regularization backpropagation) [221, 222]. Нейронна мережа 

складається з трьох прихованих шарів з 16, 8 і 4 нейронами відповідно, архітектура 

якої показана на рис. 3.4. Кількість прихованих шарів, кількість нейронів у них, а 

також функція навчання були визначені емпіричним шляхом на етапі валідації на 

одному наборі даних (детальна інформація наведена в наступному підрозділі).  

Для кожного з прихованих шарів в якості функції активації буде 

використовуватись гіперболічний тангенс (tanh): 

 

𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) =
𝑒2𝑥−1

𝑒2𝑥+1
.      (3.2) 
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Водночас лінійна функція активації буде використовуватись у вихідному шарі 

нейронної мережі: 

𝑓(𝑥) = 𝑥.       (3.3) 

На вхід нейронної мережі подаються 16 ознак, обчислених із аналізованого, 

спотвореного адитивним шумом зображення. На виході нейронної мережі отримуємо 

зпрогнозоване значення виграшу заданої міри якості за наявності еталону (FR IQA). 

Зауважимо, що для кожної з розглянутих мір якості прогнозування значення виграшу 

для цієї міри і навчання нейронної мережі здійснюється окремо.  

 

 

Рисунок 3.4 – Архітектура застосованої багатошарової нейронної мережі 

 

3.2.3 Експериментальні результати 

 

Оцінимо ефективність запропонованого методу прогнозування значень виграшу 

для 24 обраних мір якості за наявності еталону (FR IQA).  

Експерименти були проведені з використанням еталонних зображень з трьох баз 

даних зображень: TAMPERE17 [223, 224], TID2013 [131] і USC-SIPI [157]. База даних 

зображень TAMPERE17 складається з 300 еталонних (без шуму) зображень 

представлених у відтінках сірого і розміром 512x512 пікселів. База даних зображень 

TID2013 містить 24 кольорових еталонних зображень розміром 512x384 пікселів. 

Зауважимо, що перед оцінкою ефективності запропонованого методу кольорові 

зображення були перетворені у відтінки сірого. База даних зображень USC-SIPI 

складається з 12 оригінальних текстурних зображень представлених у відтінках 

сірого і розміром 512x512 пікселів із різними типами текстур. 

Ефективність запропонованого підходу була оцінена за допомогою процедури 

валідації як для одного набору даних, так і для стороннього набору даних. Для 
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валідації на одному наборі даних база даних зображень TAMPERE17 була 

випадковим чином поділена на дві частини: 80% (6720 спотворених шумом 

зображень) для навчання і решта 20% (1680 спотворених шумом зображень) для 

перевірки. Таку процедуру застосовували 1000 разів. Для проведення перехресної 

перевірки (крос-валідації) нейронна мережа навчалася на повній базі даних 

TAMPERE17 (всього 8400 спотворених шумом зображень) і була перевірена за 

допомогою зображень із баз даних USC-SIPI і TID2013 (1008 спотворених шумом 

зображень). У цьому випадку також було виконано 1000 ітерацій навчання і валідації. 

Варто зазначити, що нейронна мережа навчалася для прогнозування кожної міри 

якості зображень за наявності еталону окремо протягом 30 епох. 

У випадку валідації на одному наборі даних, 300 еталонних зображень в градаціях 

сірого з бази зображень TAMPERE17 [224] були взяті і спотворені за допомогою 28 

рівнів шуму (СКВ шуму σ варіювався від 3 до 30 з кроком 1). У випадку крос-валідації, 

аналогічним чином до еталонних зображень також було застосовано 28 рівнів шуму 

АБГШ. Отримані результати були усереднені для обох методів валідації точності 

прогнозування.  

Ефективність прогнозування запропонованого методу оцінюється за допомогою 

кореневого середньоквадратичного відхилення (root-mean-square error, RMSE), 

скоригованого коефіцієнта детермінації 𝑅2̅̅̅̅  [225]. Причина, чому використовується 

скоригований 𝑅2̅̅̅̅  замість стандартного коефіцієнта детермінації, полягає в тому, що він 

дає більш точні результати в ситуаціях, коли кількість вхідних параметрів досить 

велика. Менші значення RMSE вказують на кращу точність прогнозування. Коефіцієнт 

детермінації 𝑅2̅̅̅̅  являє собою квадрат вибіркового коефіцієнта лінійної кореляції між 

результатами і їх прогнозованими значеннями. Скорегований 𝑅2̅̅̅̅  завжди приймає 

значення від 0 до 1. Чим ближче значення скорегованого коефіцієнта 𝑅2̅̅̅̅  до 1, тим 

краща точність прогнозування. Крім того, щоб показати стабільність отримання 

результатів прогнозування, для кожного прогнозу кожної міри якості були розраховані 

стандартні відхилення RMSE і скоригованого 𝑅2̅̅̅̅ . Відповідні дані, що характеризують 

ефективність прогнозування мір візуальної якості зображень, наведені в таблиці 3.1.  
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Таблиця 3.1 – Точність прогнозування значень виграшу мір візуальної якості 

зображень 

Міра якості 
Валідація Крос-валідація 

RMSE 𝝈𝑹𝑴𝑺𝑬 𝑹𝟐̅̅̅̅  𝝈𝑹𝟐 RMSE 𝝈𝑹𝑴𝑺𝑬 𝑹𝟐̅̅̅̅  𝝈𝑹𝟐  

I-PSNR 0,6625 0,0421 0,9644 0,0053 0,8775 0,0380 0,9229 0,0069 

I-WSNR [226] 0,4072 0,0813 0,9477 0,0301 0,3785 0,0509 0,9221 0,0252 

I-IW-PSNR 

[227] 
0,3884 0,0409 0,9209 0,0212 0,3703 0,0270 0,8706 0,0207 

I-PSNR-HVS 

[228] 
0,5241 0,0575 0,9633 0,0103 0,5905 0,0362 0,9407 0,0078 

I-PSNR-HVS-M 

[148] 
0,5458 0,0760 0,9604 0,0156 0,6142 0,0550 0,9366 0,0148 

I-PSNR-HA 

[229] 
0,5333 0,0523 0,9619 0,0102 0,6060 0,0400 0,9358 0,0093 

I-PSNR-HMA 

[229] 
0,5437 0,0609 0,9610 0,0115 0,6128 0,0424 0,9352 0,0097 

I-SSIM [147] 0,0291 0,0016 0,8946 0,0129 0,0390 0,0022 0,7264 0,0328 

I-MS-SSIM 

[173] 
0,0144 0,0021 0,9606 0,0174 0,0145 0.00039 0,9597 0,0022 

I-GMSD [230] 0,0129 0,00082 0,9285 0,0103 0,0133 0.0005 0,9100 0,0070 

I-IW-SSIM 

[227] 
0,0132 0,0028 0,9564 0,0286 0,0136 0.00048 0,9489 0,0037 

I-ADD-SSIM 

[171] 
0,0013 0,000067 0,8946 0,0117 0,0012 0.00002 0,8997 0,0044 

I-ADD-GSIM 

[171] 
0,0013 0,000081 0,8900 0,0158 0,0012 0.00004 0,8659 0,0103 

I-GSM [231] 0,0021 0,00018 0,9284 0,0153 0,0022 0.00006 0,9095 0,0053 

I-MAD [133] 4,5527 0,2943 0,8900 0,0174 5,0494 0,2487 0,8577 0,0150 

I-IGM [232] 0,0097 0,00051 0,9030 0,0113 0,0104 0.00045 0,8471 0,0142 

I-FSIM [149] 0,0176 0,0016 0,9163 0,0189 0,0197 0.00061 0,8604 0,0086 

I-Haar-PSI [151] 0,0290 0,0021 0,9389 0,0096 0,0332 0,0016 0,8999 0,0101 

I-VSI [150] 0,0075 0,000366 0,8912 0,0106 0,0091 0.0002 0,8124 0,0086 

I-SFF [164] 0,0039 0,00027 0,9024 0,0151 0,0048 0.0004 0,7724 0,0462 

I-SR-SIM [233] 0,0103 0,000736 0,8805 0,0191 0,0108 0.00037 0,8395 0,0112 

I-RFSIM [234] 0,0416 0,0025 0,8804 0,0148 0,0447 0,0043 0,8203 0,0377 

I-DSS [235] 0,0513 0,0030 0,8926 0,0147 0,0485 0,0018 0,8875 0,0083 

I-CVSSI [236] 0,0132 0,000695 0,9065 0,0102 0,0131 0.00094 0,8750 0,0199 
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З представлених результатів видно, що точність прогнозу значень виграшу мір 

якості зображень на основі нейронної мережі доволі висока з точки зору 

скоригованого 𝑅2̅̅̅̅ , близького до 0,9 або вище у випадку валідації на одному наборі 

тестових даних. Однак є дві групи показників якості: перша має прийнятну точність 

прогнозування - скоригований 𝑅2̅̅̅̅  близький до 0,9 (міри I-SSIM, I-ADD-SSIM, I-ADD-

GSIM, I-MAD, I-IGM, I -FSIM, I-VSI, I-SFF, I-SR-SIM, I-RFSIM, I-DSS, I-CVSSI), а 

друга група має високу точність, тобто 𝑅2̅̅̅̅  перевищує 0,92 (міри I-PSNR, I- WSNR, I-

IW-PSNR, I-PSNR-HVS, I-PSNR-HVS-M, I-PSNR-HA, I-PSNR-HMA, I-MS-SSIM, I-

GMSD, I-GSM, I- Haar-PSI). Слід зазначити, що ефективність прогнозування з точки 

зору RMSE також є прийнятною для мір якості на основі пікового відношення 

сигнал/шум (I-PSNR, I-WSNR, I-IW-PSNR, I-PSNR-HVS, I-PSNR-HVS-M, I-PSNR-HA 

та I-PSNR-HMA) - вони не перевищують 1 дБ і навіть близькі до 0,5 дБ, крім I-PSNR. 

Аналогічне зауваження можна зробити для більшості мір якості на основі SSIM (I-

SSIM, I-MS-SSIM, I-GMSD, I-IW-SSIM, I-ADD-SSIM, I-ADD-GSIM, I-FSIM та I -SR-

SIM), де значення RMSE становлять приблизно 0,01 (діапазон можливих значень для 

цих показників становить від 0 до 1). Стандартні відхилення RMSE та значення 

скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  для 1000 реалізацій навчання нейронних мереж також наведені для 

демонстрації надійності прогнозу запропонованого методу. 

Результати прогнозування значень виграшу мір якості за допомогою крос-

валідації, тобто перевірки точності прогнозу на сторонніх даних показують, що для 

всіх випадків точність прогнозування знижується, коли навчальний набір даних і 

наборів даних для валідації складаються з різних зображень. Проте, це є близьким до 

реальних ситуацій. Узагальнюючи отримані результати з правої частини таблиці 3.1, 

можна зробити наступний висновок. Прогнозування значень виграшу для мір якості 

на основі відношення сигнал/шум таких, як I-PSNR, I-WSNR, I-PSNR-HVS, I-PSNR-

HVS-M, I-PSNR-HA та I-PSNR-HMA може бути досить точним для зображень різної 

структурної складності. Крім того, такі міри якості на основі SSIM, як I-MS-SSIM, I-

GMSD, I-IW-SSIM, I-ADD-SSIM, включаючи також I-GSM та I-Haar-PSI, також 

демонструють високі значення точності прогнозування. Усі прогнозовані міри якості 

(позначені жирним шрифтом у таблиці 3.1) мають прийнятну точність: значення 
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скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  близькі до 0,9 і вище. Це дає впевненість у тому, що прогнозування 

за допомогою цих мір якості можна робити доволі точно в реальних умовах.  

Порівняємо отримані результати точності прогнозування ефективності 

фільтрації запропонованого методу з розробленими раніше методами прогнозування 

ефективності фільтрації [70, 215]. Порівняння точності прогнозування різних методів 

представлено в таблиці 3.2.   

 

Таблиця 3.2 – Порівняння точності прогнозування різних методів 

 

 

Міра якості 

 

 

Запропонований метод  

Метод 

апроксимації за 

допомогою 

функцій [70]  

Метод з використанням 

простої (одношарової) 

нейронної мережі [215] 

𝑹𝟐̅̅̅̅  RMSE 𝑹𝟐 RMSE 𝑹𝟐 RMSE 

I-PSNR 0,9229 0,8775 0,953 0,727 0,957 0,719 

I-PSNR-HVS-M 0,9366 0,6142 0,856 0,943 0,908 0,767 

I-MSSSIM 0,9597 0,0145 0,914 0,023 – – 

I-FSIM 0,8604 0,0197 0,882 0,019 – – 

 

З наведених в таблиці 3.2 видно, що запропонований метод забезпечує більш 

точний прогноз значень виграшу для мір якості PSNR-HVS-M і MSSSIM (про це 

свідчать менші значення RMSE і більші значення коефіцієнта детермінації 𝑅2̅̅̅̅ ). 

Точність прогнозу для двох інших мір порівняна. Необхідно зауважити, що на відміну 

від двох інших методів прогнозування, запропонований не використовує жодної 

інформацію щодо характеристики шуму (дисперсію). Також зазначимо, що дані, які 

приведені для методу прогнозування за допомогою простого перцептрону в роботі 

[215] надані лише для валідації на одному наборі даних. Водночас точність 

запропонованого методу приведена для валідації на іншому наборі зображень, що не 

були задіяні для навчання нейронної мережі. 
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Слід зазначити, що такі міри якості на основі PSNR або SSIM, використовувані 

в прогнозуванні, пов'язані або можуть корелювати між собою. Після аналізу значень 

кореляції Спірмена (SROCC) між наборами значень виграшу цих мір якості було 

встановлено, що існує дві групи мір, для яких можливо спільне прогнозування 

значень. Отже, ці дві групи (I-PSNR, I-WSNR, I-PSNR-HVS, I-PSNR-HVS-M, I-PSNR-

HA та I-PSNR-HMA) і (I-MS-SSIM, I- GMSD, I-IW-SSIM, I-ADD-SSIM, I-GSM і I-

Haar-PSI) використовуються в якості вихідних параметрів для прогнозування значень 

виграшу декількох мір одночасно, які можуть виявитися корисними [70]. Для такого 

прогнозування використовуються архітектури нейронних мереж, аналогічні 

випадкам з одною мірою якості на виході нейронної мережі. Ці нейронні мережі 

також мають три приховані шари з 16, 2 ∙ 𝑁, 𝑁 (𝑁 – кількість мір якості, які 

використовуються у спільному прогнозуванні) нейронів. Результати прогнозування з 

використанням крос-валідації наведені в таблиці 3.3. Точність прогнозування також 

доволі висока і порівнянна з випадком прогнозування значень виграшу для однієї 

міри якості. Використання двох або більше мір якості може допомогти при прийнятті 

рішень щодо доцільності застосування фільтрації. 

 

Таблиця 3.3 – Точність спільного прогнозування значень виграшу мір якості 

зображень  

Спільне прогнозування виграшу для мір 

якості PSNR, WSNR, PSNR-HVS, PSNR-

HVS-M, PSNR-HA, PSNR-HMA 

Спільне прогнозування виграшу для мір 

якості MS-SSIM, GMSD, IW-SSIM, GSM, 

Haar-PSI 

Міра якості RMSE 𝑹𝟐̅̅̅̅  Міра якості RMSE 𝑹𝟐̅̅̅̅  

I-PSNR 0,8971 0,9194 I-MS-SSIM  0,0146 0,9586 

I-WSNR  0,3997 0,9140 I-GMSD  0,0141 0,8982 

I-PSNR-HVS  0,5993 0,9388 I-IW-SSIM  0,0131 0,9529 

I-PSNR-HVS-M  0,6241 0,9347 I-GSM  0,0328 0,9020 

I-PSNR-HA  0,6047 0,9360 I-Haar-PSI  0,0024 0,8885 

I-PSNR-HMA  0,6128 0,9353  
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Таким чином, новизна запропонованого методу прогнозування показників 

ефективності фільтрації порівняно з попередніми дослідженнями полягає в 

наступному: 

- запропонований метод не використовує жодних оцінок характеристик 

шуму; 

- багатошарові штучні нейронні мережі використовуються для 

прогнозування показників ефективності фільтрації. 

 

3.3 Прогнозування показників ефективності фільтрації для сигнально-залежного 

шуму 

 

Як це було показано в першому розділі, однією з головних проблем обробки 

радіолокаційних зображень є наявність специфічного шуму під назвою спекл [11, 17, 

26]. Придушення такого шуму є надзвичайно складною задачею. Проте, фільтрація 

радіолокаційних зображень також не завжди істотно покращує якість оброблених 

зображень. 

Зауважимо, що візуальна якість РСА зображень часто не аналізують (не 

враховують). У той же час стає все більш популярним застосування мір візуальної 

якості зображень і нетрадиційні критерії при аналізі ефективності методів фільтрації 

РСА зображень [237]. Для цього є дві основні причини:  

- РСА зображення часто підлягають візуальному огляду (аналізу) експертами 

[11, 238]; 

- людський зір і відповідні міри візуальної якості більш тісно пов'язані із 

збереженням меж, деталей і текстур, ніж звичайні показники [133, 148, 149]; 

потім, маючи на увазі, що ефективність виявлення об'єктів та меж, а також 

ймовірність правильної класифікації зображень в їх околицях тісно пов'язані з 

чіткістю меж / деталей, використання мір візуальної якості є цілком 

обґрунтованим. 

Тому можуть виникати ситуації, коли придушення шуму на радіолокаційних 

зображеннях або їх окремих ділянках може бути марним, тобто вимагає значних 
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обчислювальних ресурсів, але водночас не забезпечить значне покращення візуальної 

якості зображень. У такому випадку необхідно у автоматичному режимі вирішувати, 

чи доцільно застосовувати фільтрацію. Це особливо важливо для даних, які 

отримуються за допомогою нових систем, таких як Sentinel-1 [12], які забезпечують 

велику кількість зображень ДЗ з високою періодичністю. Відзначимо, що дані радара 

з подвійною поляризацією, які отримані Sentinel-1, успішно використаються в 

декількох важливих застосуваннях [48, 50, 53, 239].  

Отже ідея полягає в тому, що якщо нейронна мережа навчена для зображень, які 

мають властивості шуму, подібні до радіолокаційних зображень Sentinel-1, можна 

забезпечити більш точний прогноз ефективності фільтрації в порівнянні з 

попередніми дослідженнями [114], де прогнозування ґрунтується тільки на одному 

вхідному параметрі. Нагадаємо, що коренева середньоквадратична помилка 

прогнозування для виграшу I-PSNR (improvement of PSNR) була приблизно на рівні 1 

дБ або більше [114], і бажано більш точне прогнозування. Тоді очікуємо, що більш 

точне прогнозування буде досягнуто, спираючись на наступне. По-перше, 

використання більшої кількості вхідних параметрів раніше призвело до кращого 

прогнозування. По-друге, відомо, що нейронні мережі забезпечують високі 

результати [80], особливо якщо вони добре навчені для ряду практичних ситуацій, які 

можливі на практиці. По-третє, статистика шуму важлива для прогнозування [114, 

212-216] і, оскільки вона стабільна для зображень Sentinel-1 [26, 110], можна 

сподіватися на покращення точності прогнозування. 

Таким чином, одним з аспектів новизни цього дослідження є те, що підхід 

прогнозування розроблений для конкретного типу зображень ДЗ, а саме, 

двополяризаційних багатопоглядових зображень Sentinel-1 [12]. Інший аспект 

полягає в тому, що аналізуються різні міри візуальної якості, які можна 

зпрогнозувати. Крім того, показуються випадки, коли поліпшення якості після 

фільтрації здається незначним. Результати для змодельованих зображень 

супроводжуються даними для реальних РСА зображень. 

Моделювання зображення і присутнього  шуму ґрунтується на загальних знаннях 

про властивості зображення і шуму на РСА зображеннях [11, 69], а також на 
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інформації, отриманої шляхом аналізу реальних зображень Sentinel-1 [26, 110]. У 

роботах показано, що шум на реальних РСА забережнях є виключно 

мультиплікативним [26]. Це було підтверджено з використанням як автоматичних 

засобів [26, 110], так і спеціальних інструментів, наприклад ENVI [36, 37].  

Експерименти проводилися як для поляризації даних VV (вертикально-

вертикальна), так і для VH (вертикально-горизонтальної) поляризації даних ДЗ. 

Визначена (оціночна) відносна дисперсія спеклу 𝜎𝜇
2 становить приблизно 0,05 для 

обох поляризацій [26]. Це приблизно відповідає 5-ти поглядовим даним. Як показано 

в роботі [26], спекл не може бути “точно” гаусовим, і це було доведено тестами на 

гаусовість. Однак функція щільності ймовірності спеклу (PDF) дуже близька до 

Гаусової.  

На рис. 3.5 представлені два фрагмента розміром 512 × 512 пікселів даних 

подвійної поляризації Sentinel-1 з відміченими вручну квазіоднорідними областями 

розміром близько 190 × 365 пікселів. Видно, що спекл дуже добре помітно, особливо 

в регіонах з великим середнім значенням. Однак спекл-шум практично непомітний в 

регіонах з низькими середніми значеннями (темні регіони) через мультиплікативний 

характеру шуму. Крім того, фрагменти зображення для різних поляризацій досить 

схожі один на одного, але, безумовно, вони не однакові. Також, як вже 

обговорювалося раніше, спекл-шум є просторово корельованим, що також значно 

впливає на ефективність обробки таких зображень (див. рис. 3.6). 

У даному дослідженні розглянемо фільтр на основі ДКП, адаптованого для 

придушення чистого мультиплікативного просторово-корельованого шуму [114]. 

Причини аналізу фільтра на основі ДКП наступні. По-перше, цей фільтр дуже 

простий і швидкий, і його можна легко адаптувати до шумових властивостей (що буде 

продемонстровано нижче для розглянутого окремого випадку). По-друге, цей фільтр 

має ефективність, порівнянну з кращими відомими сучасними фільтрами [70]. 

У випадку придушення спекл-шуму жорсткий локально адаптивний поріг для 

ДКП-фільтру, залежний від частоти, де поріг у заданому блоці встановлюється як [114]: 

 

 𝑇(𝑘, 𝑙) = 2.7𝑀𝐵𝑀𝜎𝜇𝐷𝑝
0.5(𝑘, 𝑙),     (3.4) 
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де 𝑇(𝑘, 𝑙) – адаптивний поріг, 𝑘 = 1. .8, 𝑙 = 1. .8; 

𝑀𝐵𝑀 – середнє значення в ДКП блоці; 

𝜎𝜇 – СКВ спекл-шуму (для зображень системи Sentinel-1 ≈ 0,05); 

𝐷𝑝 – нормована оцінка ДКП-спектра, 𝐷𝑝(𝑘, 𝑙) = 𝐷2(𝑘, 𝑙)/(𝑀𝐵𝑀
2 𝜎𝜇

2), 𝐷(𝑘, 𝑙) – 𝑘𝑙-тий 

ДКП коефіцієнт в однорідному блоці зображення. 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 3.5 – Фрагменти 512 × 512 пікселів реальних РСА зображень Sentinel-1 з 

поляризацією VV (a) і VH (б) з відміченими квазіоднорідними областями, обраними 

вручну 

 

 

Рисунок 3.6 – Приклад нормованої оцінки ДКП-спектра, отриманої в 

однорідних областях зображення 
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Отже цей поріг є пропорційним середньому значенню блоку, яке визначається 

для кожного блоку і враховувати спектр спеклу. Відомо, що жорстке встановлення 

порогу є більш ефективним з точки зору звичайних критеріїв ефективності фільтрації, 

але може призвести до появи артефактів [30, 70, 84]. 

Як відомо, фільтр на основі ДКП ефективно придушує шум в однорідних 

областях зображення [75, 84], а його основні недоліки полягають у розмиванні високо 

контрастних меж і тонких деталей, а також у внесенні деяких специфічних 

артефактів.  

З метою моделювання просторово-корельованого спекл-шуму з 

характеристиками подібними до тих, що мають місце на реальних РСА-зображень 

системи Sentinel-1 (див. рис. 3.6) була використана модифікація Фур’є-спектру 

реалізації некорельованого шуму. Для цього застосовувалася наступна двовимірна 

функція Гауса, яка підсилює низькочастотні компоненти і зменшує високочастотні 

компоненти [109]:  

 

𝐺𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝 [−𝜋 ∗
(𝑖2+𝑗2)

2∗𝜎𝐺
2 ],     (3.5) 

 

де 𝐺 – вагова функція, 𝑖 та 𝑗 – індекси функції; 

𝜎𝐺 – параметр, який визначає ступінь просторової кореляції; 

Після модифікації спектру Фур’є реалізації некорельваного шуму за допомогою 

вагової функції 𝐺 (3.5), а саме спектри реалізації некорельованого шуму і вагової 

функції перемножуються, виконується зворотне перетворення Фур’є [109]: 

 

𝑁кор =  𝑁некор ⊗ 𝐺 = 𝐹−1[𝐹(𝑁некор) ∗ 𝐹(𝐺)],   (3.6) 

 

де 𝐹 – оператор перетворення Фур’є; 

𝑁некор – реалізація шуму без просторової кореляції; 

𝑁кор – реалізація шуму с заданим ступенем просторової кореляції 𝜎𝐺.  

Після зворотного перетворення реалізація 𝑁кор має бути скоригована шляхом 
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масштабування, щоб забезпечити необхідне стандартне відхилення шуму [109]. 

Зазначимо, що у випадку РСА-зображень системи Sentinel-1 ступінь просторової 

кореляції дорівнює 𝜎𝐺 = 1,2 [26, 69, 109, 110].  

Зазначені особливості будуть використані для моделювання зображень, штучно 

спотворених корельованим спекл-шумом.  

 

3.3.1 Опис експерименту 

 

Для навчання нейронної мережі потрібна велика кількість тестових зображень, 

тоді як загальноприйняті «еталонні» (безшумні) РСА зображення відсутні. Щоб 

вирішити цю проблему, були використані компонентні зображення 

багатоспектральних даних ДЗЗ, які мають високе значення співвідношення 

сигнал/шум (signal/noise ratio, SNR) з незначним впливом шуму. За даними аналізу в 

роботі [240], високий SNR спостерігається в каналі № 5 багатоспектральних даних 

Sentinel-2. Це дає велику кількість тестових зображень. Ще одна причина 

використання оптичних зображень в якості еталонних зображень полягає в тому, що 

їх фрактальні властивості аналогічні фрактальним властивостями радіолокаційних 

зображень тих же місцевостей. 

Маючи справжнє зображення, його спотворена спекл-шумом версія була 

отримана з використанням моделі, наведеної в першому розділі. Методологія 

моделювання просторово-корельованих шумів описана вище [109]. Щоб уникнути 

ефектів обмеження після додавання шуму, первинні зображення компонентів 

мультиспектральних даних були нормовані в межах від 0 до 255. 

Приклади еталонних (без шуму) і спотворених спекл-шумом зображень 

представлені на рис. 3.7а, б. Як видно, спекл-шум є інтенсивним, і він маскує багато 

деталей та неінтенсивну текстуру, які можна побачити на еталонному зображенні. 

Нормований спектр ДКП змодельованого спекл-шуму представлений на рис. 3.7г. 

Його порівняння зі спектром для реальних зображень (рис. 3.6) показує, що основні 

властивості просторової кореляції шуму практично однакові. 

Зображення після обробки фільтром на основі ДКП, адаптованого до 
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характеристик спекл-шуму, наведено на рис. 3.7в. Видно, що фільтр ефективно 

придушує спекл в однорідних областях зображення. Значення мір якості наступні:  

PSNR = 23,323 дБ, PSNR-HVS-M = 20,484 дБ, FSIM = 0,613 для спотвореного спекл-

шумом зображення, і значення виграшу IPSNR = 10,256 дБ, IPSNR-HVS-M = 9,217 

дБ, IFSIM = 0,269. Однак, дрібні деталі і збереження меж варто покращити. Є також 

деякі артефакти що виникають через фільтрацію. Однак в цілому ефективність 

фільтру досить висока.  

 

   

а       б 

   

в       г 

Рисунок 3.7 – Еталонне (а), спотворене спекл-шумом (б) і відфільтроване (в) 

зображення; нормалізований спектр ДКП для змодельованого спотвореного спекл-

шумом зображення (г) 
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Однією з відомих проблем у навчанні і подальшому застосуванні нейронних 

мереж є те, що навчальний набір повинен відповідати ситуаціям, які можна зустріти 

на практиці. Це означає, що, принаймні, діапазон зміни вхідних параметрів повинен 

бути приблизно таким самим, як і для реальних даних. Тому маємо обговорити, які 

параметри можна хоча б потенційно використовувати в якості вхідних параметрів. 

Далі розглянемо запропонований набір параметрів (ознак), які будуть 

використовуватися для прогнозування ефективності придушення спекл-шуму 

(значень виграшу мір якості зображень). Запропонований набір параметрів (ознак) 

складається з чотирьох груп параметрів.  

Раніше було описано набір з 16 параметрів (ознак), який запропоновано 

застосовувати для прогнозування ефективності фільтрації зображень, спотворених 

адитивним шумом (див. підрозділ 3.2.1). У даному випадку також будемо 

використовувати цей набір параметрів. Отже, перша група параметрів – це 

шістнадцять параметрів, які позначаються як 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4 (де 𝑉𝑆2 позначає 

дисперсію 𝐸2, тобто дисперсію другого піддіапазону ДКП-коефіцієнтів) описують 

спотворені шумом зображення з точки зору спектральних характеристик цих 

зображень і далі будемо позначати їх як параметри розподілу енергії.  

На рис. 3.8 представлені гістограми розрахованих параметрів 𝑀𝑆1, 𝑀𝑆2, 𝑀𝑆3, 𝑀𝑆4 

для реального РСА-зображення системи Sentinel-1 та для штучно спотвореного 

змодельованим спекл-шумом зображення системи Sentinel-2. З представлених 

гістограм видно, що значення 𝑀𝑆1 концентруються приблизно біля 0,7, тоді як 

значення 𝑀𝑆2, 𝑀𝑆3 і 𝑀𝑆4 групуються приблизно біля 0,26, 0,06 та 0,01 відповідно для 

зображення системи Sentinel-1 (див. рис. 3.8а). Це відноситься до випадку 

просторово-корельваного шуму, коли основна енергія концентрується в 

низькочастотних просторових компонентах через властивості зображення і спекл-

шуму. Гістограма на рис. 3.8б для штучно спотвореного спекл-шумом зображення 

системи Sentinel-2 подібна до тієї, що наведена на рис. 3.8а, у сенсі своїх основних 

властивостей. Піки гістограм знаходяться практично в тих самих місцях. Це означає, 

що змодельовані дані добре підходять для аналізу реальних зображень Sentinel-1. 

Аналіз інших параметрів з цієї групи (𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4) підтверджує цей висновок.  
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а 

 

б 

Рисунок 3.8 – Гістограми параметрів 𝑀𝑆1, 𝑀𝑆2, 𝑀𝑆3, 𝑀𝑆4 для реального РСА-

зображення системи Sentinel-1 (а) та штучно спотвореного спекл-шумом зображення 

системи Sentinel-2 (б) 
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Існують також інші типи характеристик, які можна використовувати. Один із 

варіантів – використовувати статистику зображень у блоках. Це можуть бути 

параметри 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀 , 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀 - середнє значення, дисперсія, коефіцієнт асиметрії і 

коефіцієнт ексцесу значень середнього в блоках зображення 8х8 відповідно. Ці 

параметри становлять другу групу, яка буде використовуватися у прогнозуванні 

ефективності фільтрації спекл-шуму. Далі позначатимемо цей набір параметрів як 

група параметрів в блоках зображення.  

Ще одна група вхідних параметрів, яка вже добре зарекомендувала себе при 

прогнозуванні ефективності фільтрації, пов'язана з ймовірністю коефіцієнтів ДКП в 

результаті їх порівняння з порогом (або порогами). Доцільність використання таких 

параметрів була раніше продемонстрована в роботах [70, 211-216]. Було 

запропоновано проаналізувати ймовірність того, що коефіцієнти ДКП в блоках не 

перевищують певний поріг (або пороги). Якщо шум є чисто мультиплікативним і 

просторово корельованим, алгоритм оцінки ймовірності повинен бути відповідним 

чином модифікований.  

 У даному випадку 𝑃𝜎(𝑞), 𝑞 = 1, . . , 𝑄 у 𝑞-му блоці (𝑄 – загальна кількість 

аналізованих блоків) розраховується як 

𝑃𝜎(𝑞) = (∑ ∑ 𝛿𝑞 𝑘𝑙 − 1

8

𝑙=1

8

𝑘=1

) /63, (3.7) 

𝛿𝑞 𝑘𝑙 = {
1,   𝑖𝑓 |𝐷𝑞(𝑘, 𝑙) < 𝜎𝜇𝐼�̅�𝐷𝑝𝑛

0.5(𝑘, 𝑙)|

0,   в іншому випадку
, (3.8) 

 

де 𝐷𝑞(𝑘, 𝑙) – 𝑘-тий ДКП коефіцієнт у 𝑞-тому блоці; 

𝐼�̅� – середнє значення у 𝑞-тому блоці. 

Отже, маючи набір локальних оцінок 𝑃𝜎(𝑞), 𝑞 = 1, . . , 𝑄, можна обчислити 

статистичні моменти для отриманих наборів, а саме середнє значення, дисперсію, 

коефіцієнт асиметрії і коефіцієнт ексцесу цього параметра, позначені відповідно як 

𝑀𝑃 , 𝑉𝑃 , 𝑆𝑃 , 𝐾𝑃. Зауважимо, що менше значення 𝑀𝑃 стосується зображень, що мають 
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складнішу структуру (текстуру або більше деталей). Таким чином, цю групу 

параметрів будемо позначати як ймовірнісні параметри. 

Нарешті, можна очікувати, що статистика всього зображення може бути 

корисною для прогнозування ефективності фільтрації спекл-шуму. Для цього було 

введено набір з чотирьох параметрів, а саме: середнє значення зображення, 

дисперсію, коефіцієнт асиметрії і коефіцієнт ексцесу, позначені як 𝑀𝐼 ,  𝑉𝐼 , 𝑆𝐼 , 𝐾𝐼 

відповідно. Ці параметри далі позначаємо як параметри глобальної статистики 

зображення. Таким чином, в цілому, є 28 статистичних параметрів (ознак), які можна 

використовувати при прогнозуванні ефективності фільтрації спекл-шуму на основі 

нейронної мережі.  

Звернемо увагу, що всі параметри, які можуть бути використані в якості вхідних 

параметрів, можна обчислити легко і швидко. Додаткове прискорення пов'язане з тим 

фактом [70], що зазвичай достатньо мати близько 1000 блоків, розміщених 

випадковим чином, для отримання статистики високої точності. 

 

3.3.2 Особливості навчання нейронної мережі 

 

В якості базової моделі прогнозування ефективності фільтрації спекл-шуму 

використовується нейронна мережа прямого поширення. Використовувані нейронні 

мережі являють собою багатошарові перцептрони, які мають загальну архітектуру. 

Нейронна мережа має три приховані шари нейронів зі зменшенням числа нейронів в 

кожному, в два рази в порівнянні з попереднім шаром. Перший з них має таку ж 

кількість нейронів, що і кількість вхідних параметрів. Другий має половину числа 

вхідних параметрів, а третій шар має чверть такого числа, відповідно. Для перших 

двох прихованих шарів використовується функція активації гіперболічний тангенс 

(tanh). Для третього шару використовується лінійна функція активації. Нарешті, 

байєсівська регуляризація використовується в якості функції навчання. Структурна 

схема запропонованого методу прогнозування ефективності фільтрації (значень 

виграшу мір якості зображення) спекл-шуму показана на рис. 3.9.  

 



 

 

139 
 

 

Рисунок 3.9 – Структурна схема запропонованого методу прогнозування 

ефективності фільтрації спекл-шуму 

 

Процеси навчання і валідації були розділені на чотири етапи. Перші два етапи 

присвячені валідації нейронних мереж за допомогою одного набору даних для 

визначення оптимального набору вхідних параметрів, остаточної архітектури мережі 

і кількості навчальних епох. Третій і четвертий етапи виконуються для крос-валідації 

і перевірки точності навчених нейронних мереж на даних, які не були задіяні в процесі 

навчання. Для процесу навчання було використано 100 високоякісних 

мультиспектральних зображень, отриманих за допомогою місії Sentinel-2, із 

загальними розмірами близько 5500 × 5500 пікселів. Через мультиспектральні 

особливості цих даних і різні рівні спотворень, які присутні в компонентних 

зображеннях мультиспектральних даних, були вибрані компонентні зображення в 

каналах № 5 і № 11 з розрахунковими значеннями PSNR близько 50 дБ, що відповідає 

дуже низькій інтенсивності власних шумів і високій візуальній якості зображень 

[240]. Дані з каналу № 5 відносяться до довжини хвилі червоного краю, яка становить 

близько 700 нм, а дані з каналу № 11 відповідають SWIR, де довжина хвилі становить 

близько 1600 нм. Ці два канали мають однакове просторове розрізнення 20 м. Кожне 

зображення було розділено на менші зображення розміром 512 × 512 пікселів. Крім 

того, граничні ділянки первинних супутникових зображень були виключені з набору 

даних, щоб уникнути дефектів (наприклад, відсутність будь-яких даних) поблизу 

кордонів. 
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Всього було отримано 8100 тестових зображень з кожного з двох каналів. Кожне 

тестове зображення було спотворено штучно змодельованим спекл-шумом з 

однаковим ступенем просторової кореляції шуму 𝜎𝐺 = 1,2 і 𝜎𝜇
2 = 0,05  та оброблено 

фільтром на основі ДКП. Для вхідних спотворених шумом зображень були 

розраховані значення мір якості і вхідні параметрів, що наведені  в попередньому 

підрозділі, які використовуються для прогнозування. Для оцінки результатів 

фільтрації були отримані значення мір візуальної якості відфільтрованих зображень і 

отримані значення виграшу розглянутих мір якості.  

Після того, як всі дані були зібрані, маємо наступний сценарій для отримання і 

перевірки ефективності прогнозування на основі нейронної мережі. Валідація на 

одному наборі даних на першому етапі повинна бути виконана, щоб встановити 

найбільш інформативні вхідні параметри, оптимальну мережеву архітектуру й інші 

особливості процесу навчання. Було встановлено, що оптимальна кількість епох 

навчання складає 30 для використовуваної архітектури нейронної мережі. Для 

валідації використаний набір даних був розділений на дві частини: 80% для навчання 

і 20% для перевірки. Така операція повторювалася 100 раз з повною перестановкою 

набору даних для кожної комбінації параметрів. Отримані RMSE (коренева 

середньоквадратична помилка) і скореговане значення 𝑅2̅̅̅̅  були усереднені для 

прийняття рішення про остаточний вибір параметрів.  

Після того, як відома оптимальна комбінація вхідних параметрів, особливо для 

значень виграшу всіх мір якості, перерахованих вище, остаточна версія для кожної 

міри якості повинна бути перевірена одним і тим же набором даних. На відміну від 

попереднього етапу, валідація на одному наборі даних проводилася 1000 разів, і 

усереднені значення RMSE і скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  наведені далі для підтвердження 

стабільності навчених нейронних мереж з використанням різних наборів даних для 

навчання і перевірки. Щоб перевірити отримані нейронні мережі на зображеннях, які 

не беруть участі в процесі навчання, валідація була виконана таким чином. Замість 

того, щоб брати 80 і 20% всіх зображень (маленькі зображення), для цього етапу набір 

даних був розділений у зазначеній пропорції для оригінальних зображень великого 

розміру. Це означає, що ефективність навчання було оцінено, використовуючи 80 
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зображень великого розміру, довільно взятих з усього набору даних, і 20 зображень 

залишилося для перевірки. Як і на попередньому етапі, процес навчання 

повторювався 1000 разів для прогнозування значень виграшу кожної міри якості. 

Зазначимо, що описана обробка даних була виконана з використанням тільки каналу 

№ 5 системи Sentinel-2. Останній етап стосується крос-валідації з використанням 

різних зображень великого розміру з різних каналів, а саме 80 зображень з каналу № 

5 беруться для навчання, а інші 20 зображень беруться з каналу № 11 для перевірки 

точності прогнозування ефективності фільтрації спекл-шуму.  

 

3.3.3 Аналіз отриманих результатів 

 

На практиці необхідно забезпечити належну точність прогнозу з розумними 

зусиллями. Максимальна кількість вхідних параметрів в даному випадку – 28, але 

також можливо використати меншу кількість вхідних параметрів, щоб спростити 

обчислення і структуру нейронної мережі, не втрачаючи точності прогнозування. 

Неможливо розглянути всі можливі комбінації вхідних параметрів. Крім того, може 

бути так, що одна комбінація є хорошою (оптимальною) для прогнозування одного 

вихідного параметра, тоді як інша комбінація забезпечує передумови для точного 

прогнозування іншого вихідного параметра. Тому аналіз вибору параметрів є дещо 

інтуїтивним. У будь-якому випадку надаємо результати для навченої нейронної 

мережі, яка використовує всі 28 вхідних параметрів, але також представимо велику 

кількість комбінацій вхідних параметрів, щоб зрозуміти основні тренди і тенденції. 

Розглянемо спочатку випадок валідації на одному наборі даних. Результати, 

отримані для зпрогнозованого значення виграшу міри якості PSNR, наведені в таблиці 

3.4. Дані для всіх 28 вхідних параметрів представлені в останньому рядку, а отримані 

значення RMSE та скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  [225] – 0,25 та 0,992, відповідно. Нагадаємо, що в 

іншому методі прогнозування ефективності фільтрації спекл-шуму [114] значення 

RMSE та скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  були приблизно 1,0 та 0,9 відповідно (прогнозування 

здійснювалася на основі одного вхідного параметру [114]). Таким чином, спільне 

використання великої кількості вхідних параметрів здатне принести значні переваги.  
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Таблиця 3.4 – Результати для різних комбінацій вхідних параметрів при 

прогнозуванні ефективності фільтрації спекл-шуму для виграшу міри I-PSNR  

Номер 

комбінації 
Вхідні параметри RMSE 

Скориг.

 𝑹𝟐̅̅̅̅  
1 𝑀𝑆1..4  1.148 0.827 

2 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4  0.939 0.888 

3 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4  0.891 0.900 

4 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4 0.882 0.902 

5 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.907 0.897 

6 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.791 0.921 

7 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.754 0.928 

8 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.748 0.929 

9 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀  1.527 0.703 

10 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀  1.469 0.727 

11 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀  1.474 0.720 

12 𝑀𝑃, 𝑉𝑃  1.014 0.861 

13 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃  0.929 0.891 

14 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃  0.932 0.885 

15 𝑀𝐼, 𝑉𝐼  1.340 0.769 

16 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼  1.296 0.782 

17 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  1.284 0.787 

18 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀  0.927 0.886 

19 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑀𝑃  0.574 0.958 

20 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑀𝐼  0.558 0.961 

21 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝐼  1.390 0.757 

22 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃  0.555 0.960 

23 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼  0.527 0.965 

24 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼,  𝑉𝐼  0.322 0.986 

25 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼,  𝑉𝐼, 𝑆𝐼 0.303 0.988 

26 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼,  𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  0.320 0.987 

27 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼  0.288 0.989 

28 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼, 𝑉𝐼  0.246 0.992 

29 
𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 

𝑆𝐼  
0.249 0.992 

30 
𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 

𝑆𝐼, 𝐾𝐼  
0.259 0.991 

31 
𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 

𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼  
0.277 0.990 

32 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼 0.288 0.989 

33 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼  0.251 0.992 

34 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼  0.248 0.992 

35 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  0.250 0.992 

36 
𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 

𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  
0.250 0.992 
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Проведемо аналіз результатів у таблиці 3.4 більш детально. Можна помітити, що 

використання лише чотирьох спектральних параметрів 𝑀𝑆1..4 (комбінація № 1) не дає 

високих результатів – RMSE = 1,148, а скоригований 𝑅2̅̅̅̅  дорівнює 0,827. Використання 

інших спектральних параметрів покращує ситуацію – для 16 вхідних параметрів 

(комбінація № 4) RMSE = 0,882, а скоригований 𝑅2̅̅̅̅  досягає 0,902. Використання 

параметрів коефіцієнту ексцесу не надає суттєвої різниці у порівнянні з випадком, коли 

вони не використовуються (комбінація № 3) RMSE = 0,891, а скоригований 𝑅2̅̅̅̅  

дорівнює 0,900. Цей приклад показує, що деякі вхідні параметри можуть бути не 

інформативними.  

Використання лише одного вхідного параметра, що описує статистику всього 

зображення 𝑀𝐼 в доповненні до спектральних параметрів призводить до достатнього 

покращення точності прогнозування (порівняйте дані для комбінацій № 5-8 з даними 

для комбінацій № 1-4). Статистика параметрів в блоках, що використовуються як 

вхідні параметри без інших вхідних параметрів (комбінації № 9-11), не є достатньо 

інформативними – RMSE становить приблизно 1,5, а скоригований 𝑅2̅̅̅̅  не перевищує 

0,72. Ймовірнісні параметри (комбінації № 12-14) є значно більш інформативними – 

використання чотирьох вхідних параметрів (комбінація №14) призводить до RMSE = 

0,932, а скоригований 𝑅2̅̅̅̅  = 0,885. Цікаво, що використання параметру ексцесу 𝐾𝑃 не 

має позитивного ефекту (порівняйте дані для комбінацій № 14 і № 13).  

Параметри, які описують статистику всього зображення, що використовуються 

без інших вхідних параметрів (комбінацій № 15-17), не дають точного прогнозування. 

Однак деякі комбінації, що включають параметри різних груп (аналіз даних для 

комбінацій № 18-35), можуть бути дуже ефективними. Серед цих комбінацій можна 

відзначити наступне: 

- комбінація № 19, яка використовує лише шість вхідних параметрів надає 

RMSE = 0,574 і скоригований 𝑅2̅̅̅̅  рівний 0,958, тобто критерії точності набагато кращі, 

ніж зазначені вище; 

- комбінація № 24, яка використовує десять вхідних параметрів (статистика всього 

зображення та ймовірнісні параметри) дозволяє отримати RMSE = 0,322 і 
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скоригований 𝑅2̅̅̅̅  рівний 0,986, тобто дуже точне прогнозування; 

- комбінація № 33, що включає 13 вхідних параметрів, які належать до різних груп; 

ця комбінація забезпечує RMSE = 0,251 і скоригований 𝑅2̅̅̅̅ , що дорівнює 0,992, тобто 

ту саму точність, що і комбінація всіх 28 вхідних параметрів (комбінація № 36); таким 

чином, можна вибрати комбінацію № 33 для практичного застосування, якщо потрібно 

прогнозування значення виграшу міри PSNR.  

Результати точності прогнозування для одного набору даних для значень 

виграшу міри I-PSNR-HVS-M наведені в таблиці 3.5. Найважливішим 

спостереженням є те, що RMSE становить приблизно 0,26 та скоригований 𝑅2̅̅̅̅  0,990 

(див. дані для комбінацій № 33-36 у таблиці 3.5). Такої точності не було досягнуто в 

попередніх дослідженнях, і її вдосконалення є достатнім. Іншим важливим 

зауваженням є те, що немає необхідності використовувати всі 28 вхідних параметрів 

– для комбінації № 34 використовується лише 14 вхідних параметрів, тоді як 

комбінація № 35 включає 15 вхідних параметрів. Зауважимо, що обидві комбінації 

включають усі чотири ймовірнісні параметри (𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃). Інші комбінації, які 

слід вибрати – № 19 та № 20, де лише шість та сім вхідних параметрів відповідно. 

Знову ж таки, спільне використання параметрів, які належать до різних груп, дає 

переваги. Це пояснюється тим, що ці особливості характеризують оброблене 

зображення з різних точок зору, і це якраз той випадок, коли нейронні мережі вигідно 

використовують переваги різних вхідних параметрів (ознак). Комбінація № 33 також 

дає високу точність прогнозу. 

Розглянемо зараз прогнозування виграшу нещодавно запропонованої міри якості 

зображення SSIM4 [170]. Результати представлені в таблиці 3.6 Для всіх 36 вхідних 

параметрів, що використовуються спільно, спостерігається дуже хороший результат 

– RMSE = 0,019, а скоригований 𝑅2̅̅̅̅  дорівнює 0,992 (нагадаємо тут, що SSIM4 

коливається в межах від 0 до 1). Практично важливою перевагою є те, що можна 

застосовувати меншу кількість вхідних параметрів (комбінації № 33–-35) для 

отримання однакової точності. Знову ж таки, можемо відзначити комбінації № 19 та 

20, які використовують лише шість та сім вхідних параметрів відповідно. 
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Таблиця 3.5 – Результати для різних комбінацій вхідних параметрів при 

прогнозуванні ефективності фільтрації спеклу для виграшу міри I-PSNR-HVS-M 

Номер 

комбінації Вхідні параметри RMSE 
Скориг.

 𝑹𝟐̅̅̅̅  

1 𝑀𝑆1..4  0.944 0.871 

2 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4  0.793 0.908 

3 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4  0.751 0.918 

4 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4 0.748 0.919 

5 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.816 0.898 

6 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.656 0.937 

7 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.633 0.942 

8 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.626 0.943 

9 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀  1.370 0.729 

10 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀  1.364 0.721 

11 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀  1.342 0.732 

12 𝑀𝑃, 𝑉𝑃  1.205 0.790 

13 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃  1.180 0.791 

14 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃  1.117 0.814 

15 𝑀𝐼, 𝑉𝐼  1.207 0.786 

16 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼  1.175 0.797 

17 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  1.183 0.790 

18 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀  0.786 0.911 

19 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑀𝑃  0.575 0.952 

20 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑀𝐼  0.570 0.953 

21 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝐼  1.266 0.767 

22 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃  0.688 0.931 

23 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼  0.666 0.935 

24 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼,  𝑉𝐼  0.370 0.980 

25 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼,  𝑉𝐼, 𝑆𝐼 0.357 0.981 

26 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼,  𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  0.375 0.979 

27 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼  0.302 0.987 

28 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼, 𝑉𝐼  0.264 0.990 

29 
𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 

𝑆𝐼  
0.263 0.990 

30 
𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 

𝑆𝐼, 𝐾𝐼  
0.264 0.990 

31 
𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 

𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼  
0.290 0.988 

32 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼 0.300 0.987 

33 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼  0.272 0.989 

34 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼  0.268 0.989 

35 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  0.262 0.990 

36 
𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 

𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  
0.263 0.990 
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Таблиця 3.6 – Результати для різних комбінацій вхідних параметрів при 

прогнозуванні ефективності фільтрації спеклу для виграшу міри I-SSIM4  

Номер 

комбінації 
Вхідні параметри RMSE 

Скориг.

 𝑹𝟐̅̅̅̅  
1 𝑀𝑆1..4  0.081 0.846 

2 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4  0.067 0.898 

3 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4  0.063 0.910 

4 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4 0.063 0.911 

5 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.055 0.921 

6 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.043 0.958 

7 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.043 0.958 

8 𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4, 𝑀𝐼  0.042 0.960 

9 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀  0.109 0.730 

10 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀  0.104 0.754 

11 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀  0.101 0.768 

12 𝑀𝑃, 𝑉𝑃  0.103 0.753 

13 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃  0.097 0.777 

14 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃  0.092 0.808 

15 𝑀𝐼, 𝑉𝐼  0.093 0.805 

16 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼  0.089 0.815 

17 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  0.091 0.800 

18 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀  0.052 0.937 

19 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑀𝑃  0.036 0.964 

20 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑀𝐼  0.034 0.975 

21 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝐼  0.098 0.786 

22 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃  0.057 0.926 

23 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼  0.056 0.924 

24 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼,  𝑉𝐼  0.029 0.980 

25 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼,  𝑉𝐼, 𝑆𝐼 0.028 0.981 

26 
𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼,  𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 

𝐾𝐼  
0.030 0.979 

27 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼  0.020 0.991 

28 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼, 𝑉𝐼  0.019 0.992 

29 
𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼, 

𝑉𝐼, 𝑆𝐼  
0.019 0.992 

30 
𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀,  𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃 𝑀𝐼, 

𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  
0.019 0.992 

31 
𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 

𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼  
0.018 0.993 

32 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼 0.020 0.991 

33 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼  0.019 0.992 

34 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼  0.019 0.992 

35 
𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 

𝐾𝐼  
0.019 0.992 

36 
𝑀𝑆1..4, 𝑉𝑆1..4, 𝑆𝑆1..4, 𝐾𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝐾𝐵𝑀, 

𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼, 𝑆𝐼, 𝐾𝐼  
0.019 0.992 
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Узагальнюючи отримані результати, можна стверджувати, що комбінація № 33 

дає високу точність прогнози для всіх трьох розглянутих значень виграшу мір якостей 

(див. дані в таблицях 3.4 – 3.6), які відповідають різним групам (традиційна міра 

якості, міра візуальної якості сімейства на основі ДКП, міра візуальної якості на базі 

SSIM). У таблицях 3.4 – 3.6 наведені результати середнього значення RMSE та 

скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  для 100 реалізацій навчання нейронної мережі. Іноді результати 

навчання можуть досить відрізнятися для різної реалізації. Щоб продемонструвати 

стабільність навчання, тому далі будемо надавати дані про середнє значення та 

стандартне відхилення (СКВ) для RMSE та скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  для 1000 реалізацій 

навчання нейронної мережі.  

Як було сказано раніше, валідація на одному наборі даних виконувалася для того, 

щоб встановити найбільш інформативні ознаки (вхідні параметри) і оптимальну 

структуру нейронної мережі для того, щоб спростити обчислення без втрати 

ефективності прогнозування. Отже, після багаторазових експериментів з різними 

комбінаціями вхідних параметрів було встановлено, що оптимальна множина 

включає 13 параметрів, а саме: 𝑀𝑆1..4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼, 𝑉𝐼. Відповідно 

до цього, остаточна архітектура нейронних мереж складається з трьох прихованих 

шарів з 13, 6 та 3 нейронами відповідно. Також було визначено, що оптимальна 

кількість навчальних епох – 30. Архітектуру використаної багатошарової нейронної 

мережі показано на рис. 3.10. 

У таблиці 3.7 представлені результати середнього і середньо квадратичного 

відхилення (СКВ) для RMSE (кореневого середньоквадратичного відхилення) та 

скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  для 1000 реалізацій навчань нейронної мережі. Як видно, СКВ 

RMSE завжди на порядок менше, ніж самі значення RMSE. Значення СКВ 

скорегованого 𝑅2̅̅̅̅  невеликі, і це показує, що навчання дає стабільні результати. 

Іноді характеристики точності прогнозування на основі нейронних мереж стають 

радикально гірше, якщо вони навчаються для одного набору даних і перевіряються на 

іншому наборі даних. Щоб перевірити ефективності розробленого методу 

прогнозування на основі нейронної мережі, було виконано перехресну перевірку 

(крос-валідацію), тобто проведено навчання нейронної мережі на  6480 тестових 
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зображеннях і перевірено точність прогнозування на інших 1620 зображеннях. 

Результати наведені в таблиці 3.8. Їх можна порівняти з відповідними даними в 

таблиці 3.7. Як видно, результати стали гірше, але не набагато. Значення кореневої 

середньоквадратичної помилки (RMSE) збільшилися на 5-10%, а значення 

скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  трохи зменшилися. Однак, в цілому, точність все ще дуже висока 

для майже всіх розглянутих мір якості.  

 

 

Рисунок 3.10 – Архітектура багатошарової нейронної мережі 

 

Нарешті, була проведена ще одна перевірка точності методу. Як було згадано 

вище, дані з каналу № 5 зображень Sentinel-2 були використані для навчання 

нейронних мереж. Було проведено перехресну перевірку (крос-валідацію) з 

використанням тестових зображень, штучно спотворених змодельованим спекл-

шумом і використанням зображень з каналі № 11 Sentinel-2. Отримані результати 

наведені в таблиці 3.9. Значення RMSE збільшилися, а скоригований 𝑅2̅̅̅̅  зменшився, 

хоча вони все ще досить високі для більшості розглянутих мір якості, крім GMSD, 

MAD, ADDSSIM, ADDGSIM і DSS.  
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Таблиця 3.7 - Результати валідації на одному наборі даних в одному каналі (№5) 

Значення виграшу мір якості RMSE СКВ RMSE 𝑹𝟐̅̅̅̅  СКВ 𝑹𝟐̅̅̅̅  

I-PSNR 0,251 0,027 0,992 0,002 

I-PSNRHVSM 0,264 0,024 0,990 0,002 

I-FSIM 0,018 0,001 0,982 0,003 

I-MSSSIM 0,010 0,001 0,994 0,001 

I-GMSD 0,011 0,001 0,953 0,007 

I-HaarPSI 0,020 0,001 0,972 0,004 

I-GSM 0,002 0,000 0,991 0,001 

I-SSIM4 0,019 0,002 0,992 0,002 

I-MAD 3,620 0,252 0,894 0,014 

I-IWSSIM 0,015 0,001 0,979 0,003 

I-ADDSSIM 0,001 0,000 0,962 0,005 

I-ADDGSIM 0,001 0,000 0,956 0,007 

I-DSS 0,034 0,002 0,945 0,007 

I-WSNR 0,198 0,017 0,988 0,002 

 

Таблиця 3.8 - Результати крос-валідації в одному каналі (№5) 

Значення виграшу мір якості RMSE СКВ RMSE 𝑹𝟐̅̅̅̅  СКВ 𝑹𝟐̅̅̅̅   

I-PSNR 0,271 0,036 0,990 0,003 

I-PSNRHVSM 0,285 0,042 0,987 0,006 

I-FSIM 0,019 0,002 0,978 0,007 

I-MSSSIM 0,011 0,002 0,993 0,003 

I-GMSD 0,012 0,002 0,939 0,037 

I-HaarPSI 0,022 0,004 0,964 0,032 

I-GSM 0,002 0,000 0,989 0,004 

I-SSIM4 0,021 0,002 0,990 0,003 

I-MAD 3,999 0,844 0,865 0,046 

I-IWSSIM 0,016 0,002 0,973 0,009 

I-ADDSSIM 0,001 0,000 0,952 0,016 

I-ADDGSIM 0,002 0,000 0,944 0,023 

I-DSS 0,037 0,004 0,932 0,017 

I-WSNR 0,214 0,026 0,986 0,004 
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Таблиця 3.9 - Результати крос-валідації з використанням іншого каналу (№11) 

Значення виграшу мір якості RMSE СКВ RMSE 𝑹𝟐̅̅̅̅  СКВ 𝑹𝟐̅̅̅̅  

I-PSNR 0,417 0,070 0,965 0,016 

I-PSNRHVSM 0,429 0,071 0,962 0,015 

I-FSIM 0,023 0,002 0,958 0,016 

I-MSSSIM 0,014 0,002 0,986 0,005 

I-GMSD 0,018 0,002 0,868 0,043 

I-HaarPSI 0,031 0,004 0,921 0,024 

I-GSM 0,003 0,001 0,975 0,032 

I-SSIM4 0,030 0,003 0,975 0,008 

I-MAD 4,764 0,799 0,744 0,085 

I-IWSSIM 0,019 0,002 0,957 0,013 

I-ADDSSIM 0,002 0,000 0,882 0,043 

I-ADDGSIM 0,002 0,000 0,812 0,083 

I-DSS 0,050 0,006 0,873 0,039 

I-WSNR 0,311 0,049 0,963 0,013 

 

Результати прогнозування можна перевірити і іншими способами. Спотворена 

шумом версія і зображення після фільтрації для тестового зображення FR Test # 2 

(раніше використовувалося для аналізу ефективності придушення спекл-шуму в 

[114]) та реального зображення, що отримане за допомогою Sentinel-1, представлені 

на рис. 3.11. Перше зображення було спотворене шумом з параметрами, що 

відповідають параметрам спекл-шуму у даних Sentinel-1. Значення деяких мір якості 

для вхідного спотвореного шумом зображення наступні: PSNR = 24,842 дБ, PSNR-

HVS-M = 22,353 дБ і FSIM = 0,848. Отримані результати після придушення шуму, 

виражені значеннями виграшу (тобто різницею між значенням метрик після і до 

виконання фільтрації) для використовуваних мір якості, становлять 4,414 дБ, 3,722 дБ 

та 0,059 відповідно. Зпрогнозовані значення виграшу відповідних вищезгаданих мір 

якості становлять 4,303 дБ, 3,697 дБ та 0,045. Як видно, відмінності дуже малі, тобто 

прогнозування є точним. 

Друге зображення було вирізано з зображення Sentinel-1 і оброблено 

запропонованим методом без заздалегідь відомих значень мір якості вхідних даних і 
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досяжного виграшу візуальної якості. Отримані результати прогнозування складають 

11,841 дБ, 10,779 дБ і 0,344 для I-PSNR, I-PSNR-HVS і I-FSIM відповідно. Неможливо 

отримати істинні значення виграшу цих мір якості, оскільки зображення без шуму 

відсутнє. Зпрогнозовані значення мір якості великі і відповідають значному 

поліпшенню візуальної якості зображення після придушення спекл-шуму. Це добре 

узгоджується з візуальним оглядом. Спекл достатньо придушений у великих 

однорідних областях, в той час як межі і дрібні деталі добре збережені. 

 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рисунок 3.11 – Спотворені шумом (а, в) і відфільтровані (б, г) тестові (а, б) та 

реальні (в, г) зображення 
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На рис. 3.12 показані граничні результати мінімальних і максимальних 

зпрогнозованих значень виграшу I-PSNR після застосування навченої нейронної 

мережі до зображень Sentinel-1. Мінімальна зпрогнозоване значення відповідає 

зображенню низької інтенсивності, де шум, що залежить від сигналу, має низький 

рівень (рис. 3.12а). Тут є висококонтрастні об'єкти і межі, які обмежують 

ефективність придушення шуму. В результаті зпрогнозоване значення виграшу не 

надто велике, хоча й помітне, а дрібні деталі добре збережені. Максимальне значення 

зпрогнозованого I-PSNR відповідає зображенню високої інтенсивності з набором 

однорідних областей великого розміру (імовірно, полями культур). Значення 

виграшу, згідно з візуальним оглядом, є досить значним, хоча існують деякі 

елементарні низькочастотні спотворення, викликані просторово-корельованим 

характером спеклу.  

Виконаємо також порівняння точності прогнозування ефективності придушення 

спекл-шуму ДКП-фільтром розробленого метода (точність прогнозу при виконанні 

валідації на зображеннях з іншого каналу, які взяті з таблиці 3.9) з іншим методом 

прогнозування на основі апроксимуючих функцій [114]. Дані точності прогнозування 

значень виграшу для мір якості PSNR і PSNR-HVS-M представлені в таблиці 3.10. 

Аналіз результатів, приведених в таблиці 3.10 показує наступне. Значення RMSE 

більше ніж у 2 рази нижчі для розробленого методу. Більш того значення 𝑅2̅̅̅̅  ясно 

свідчать про дуже високу точність пронозу розробленого методу. 

 

Таблиця 3.10 – Порівняння точності прогнозування ефективності придушення спекл-

шуму різними методами 

 

 

Міра якості 

 

Запропонований метод  

Метод на основі 

апроксимуючих функцій 

[114]  

𝑹𝟐̅̅̅̅  RMSE 𝑹𝟐 RMSE 

I-PSNR 0,965 0,417 0,880 0,958 

I-PSNR-HVS-M 0,962 0,429 0,809 1,070 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рисунок 3.12 – Спотворені шумом (а, в) і відфільтровані (б, г) реальні зображення, 

що відповідні отриманим мінімальному (а, б) 5,35 дБ та максимальному (в, г) 13,89 

дБ зпрогнозованому виграшу міри PSNR для реальних даних Sentinel-1. 

 

3.3.4 Прогнозування ефективності придушення спекл-шуму фільтра Лі 

 

Далі продемонструємо універсальність запропонованого методу прогнозування 

показників ефективності фільтрації. З цією метою розглянемо прогнозування 

ефективності придушення спекл-шуму добре відомого і поширеного фільтра Лі [116] 

(принцип роботи якого описано в першому розділі).  

Таким чином, для прогнозування ефективності (як і раніше, це значення виграшу 
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мір якості зображень) фільтра Лі також було використано 13 вхідних параметрів, які 

були визначені в попередньому підрозділі, і багатошарову нейронну мережу з тією ж 

архітектурою (див. рис. 3.10). Зазначимо також, що моделювання шуму, навчання 

нейронної мережі, а також двоетапна валідація навченої моделі виконувалася в той 

же спосіб, що був описаний раніше в підрозділі 3.3.2. 

Результати валідації на одному наборі даних в одному каналі (№5) наведено в 

таблиці 3.11. З наведених даних добре видно, що значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  є дуже 

високими практично для всіх мір якості. Є міри якості (PSNR, PSNR-HVS-M, GSM, 

MS-SSIM, WSNR), для яких значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  перевищують 0,99. Тим 

часом, є міри якості (як MAD), для яких значення 𝑅2̅̅̅̅  є не настільки великим. Значення 

СКВ скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  здебільшого невеликі, тобто навчена модель є досить 

стабільною. Значення RMSE для мір якості, виражених в дБ (PSNR, PSNR-HVS-M, 

WSNR), є невеликими, тобто прогноз є дуже точним. Для мір якості, які змінюються 

в межах від 0 до 1, значення RMSE також невеликі, тобто ці міри можна також точно 

передбачити. Значення відповідного СКВ RMSE також є невеликими. 

 

Таблиця 3.11 – Результати точності прогнозування на одному наборі даних в одному 

каналі (№5) 

Значення виграшу 

міри 
RMSE 

СКВ 

RMSE 
𝑹𝟐̅̅̅̅  

СКВ 

𝑹𝟐̅̅̅̅   

I-PSNR 0,164 0,031 0,992 0,004 

I-PSNRHVSM 0,120 0,023 0,992 0,004 

I-FSIM 0,000 0,002 0,989 0,032 

I-MSSSIM 0,004 0,000 0,997 0,001 

I-GMSD 0,004 0,001 0,963 0,025 

I-HaarPSI 0,008 0,001 0,972 0,010 

I-GSM 0,001 0,001 0,994 0,045 

I-SSIM4 0,010 0,002 0,990 0,004 

I-MAD 2.852 0,266 0,863 0,025 

I-IWSSIM 0,008 0,001 0,979 0,006 

I-ADDSSIM 0,001 0,000 0,924 0,012 

I-ADDGSIM 0,001 0,000 0,890 0,013 

I-DSS 0,013 0,001 0,968 0,005 

I-WSNR 0,065 0,011 0,991 0,004 



 

 

155 
 

Розглянемо тепер результати для крос-валідації в одному каналі (№5), які 

представлені в таблиці 3.12. Аналіз приведених даних показує, що точності прогнозу 

порівняно з даними в таблиці 3.11 погіршилася. Значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  трохи 

зменшилися, а значення RMSE збільшилися. Збільшилися також СКВ RMSE та 

зменшилися значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅ . Водночас точність прогнозування все ще є 

високою, оскільки значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  для більшості мір якості перевищує 

0,95. 

 

Таблиця 3.12 – Результати крос-валідації в одному каналі (№5) 

Значення виграшу міри 
RMSE 

СКВ 

RMSE 
𝑹𝟐̅̅̅̅  

СКВ 

𝑹𝟐̅̅̅̅    

I-PSNR 0,183 0,036 0,989 0,006 

I-PSNRHVSM 0,135 0,028 0,988 0,008 

I-FSIM 0,007 0,001 0,987 0,004 

I-MSSSIM 0,005 0,001 0,996 0,002 

I-GMSD 0,005 0,001 0,951 0,013 

I-HaarPSI 0,009 0,002 0,961 0,020 

I-GSM 0,001 0,000 0,995 0,002 

I-SSIM4 0,011 0,002 0,987 0,007 

I-MAD 3,115 0,726 0,819 0,085 

I-IWSSIM 0,009 0,002 0,968 0,022 

I-ADDSSIM 0,001 0,000 0,905 0,031 

I-ADDGSIM 0,001 0,000 0,863 0,058 

I-DSS 0,015 0,003 0,955 0,034 

I-WSNR 0,070 0,014 0,987 0,009 

 

Нарешті, точності прогнозування при виконанні валідації із застосуванням 

зображень з іншого каналу (№11) представлені в таблиці 3.13. Порівняння 

відповідних значень таблиці 3.13 з даними в таблицях 3.11 і 3.12 показує, що точність 

прогнозування стала гіршою – значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  зменшилися (особливо для 

міри якості MAD), RMSE і значення СКВ цих критеріїв точності збільшилися. Однак 
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для більшості мір якості точність прогнозування все ще знаходиться на високому 

рівні. Ці дані свідчать, що навчена модель демонструє високу здатність до 

узагальнення, тобто може надати доволі точні значення виграшу прогнозованої міри 

якості на даних, що не входили до навчальної вибірки. 

 

Таблиця 3.13 – Результати валідації з використанням іншого каналу (№11) 

Значення виграшу міри 
RMSE 

СКВ 

RMSE 
𝑹𝟐̅̅̅̅  

СКВ 

𝑹𝟐̅̅̅̅  

I-PSNR 0,319 0,077 0,949 0,029 

I-PSNRHVSM 0,262 0,077 0,935 0,044 

I-FSIM 0,009 0,001 0,976 0,008 

I-MSSSIM 0,007 0,001 0,988 0,008 

I-GMSD 0,007 0,001 0,871 0,049 

I-HaarPSI 0,014 0,004 0,869 0,069 

I-GSM 0,001 0,000 0,990 0,005 

I-SSIM4 0,013 0,003 0,974 0,012 

I-MAD 4,772 0,995 0,349 0,247 

I-IWSSIM 0,010 0,002 0,939 0,030 

I-ADDSSIM 0,002 0,000 0,790 0,091 

I-ADDGSIM 0,002 0,000 0,733 0,092 

I-DSS 0,019 0,004 0,895 0,049 

I-WSNR 0,156 0,055 0,917 0,062 

 

3.4 Висновки до розділу 

 

Основні висновки, отримані в даному розділі: 

1. Запропоновано метод прогнозування показників ефективності фільтрації 

зображень, що спотворені адитивним шумом на основі нейронної мережі. 

Особливостями запропонованого методу є те, що він не потребує жодних апріорних 

або заздалегідь оцінених характеристик шуму на відміну від розроблених раніше 

методів прогнозування, а також використовує досить прості ознаки в ДКП області, 

які можна дуже швидко обчислити.  
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2. Показано, що запропонований метод прогнозування ефективності 

фільтрації адитивного шуму дозволяє більш точніше зпрогнозувати значення 

виграшу для мір якості PSNR-HVS-M і MS-SSIM, ніж розроблені раніше методи 

прогнозування. Значення кореневої середньоквадратичної помилки (RMSE) більш 

ніж на 30% нижчі у порівнянні з іншими методами прогнозування. Більш того, 

запропонований метод дозволяє прогнозувати ефективність фільтрації для великої 

кількості існуючих мір якості з високою точністю (значення скоригованого 

коефіцієнта детермінації 𝑅2̅̅̅̅  близькі до 0,9 і більші). До того ж, показана можливість 

одночасно паралельно прогнозувати значення виграшу декількох мір якості 

зображень.  

3. Розроблено метод прогнозування показників придушення спекл-шуму з 

відомими характеристиками шуму і використанням багатошарових нейронних 

мереж. Розроблений метод має надвисоку точність порівняно з відомим методом 

прогнозування ефективності придушення спекл-шуму (значення RMSE для значень 

виграшу мір якості I-PSNR і I-PSNR-HVS-M нижчі більше ніж у 2 рази та водночас 

значення 𝑅2̅̅̅̅  перевищують 0,96).  

4. Показано, що багато мір якості зображень, як традиційних, так і 

нетрадиційних (мір візуальної якості) можна досить точно зпрогнозувати, 

використовуючи набір простих статистичних параметрів (ознак), що 

використовуються в якості вхідних даних для навченої нейронної мережі, що має 

доволі просту структуру. Продемонстрована універсальність запропонованого 

методу прогнозування ефективності фільтрації (можливість прогнозування 

ефективності фільтрації для різних методів фільтрації).  

Основні результати даного розділу опубліковані в роботах [241-244].  
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ 

ЯКОСТІ ПЕРВИННИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЗЗ  

 

Оцінка якості первинних зображень ДЗЗ може значно допомогти при прийнятті 

рішення щодо доцільності застосування фільтрації. Потреба в цьому пояснюється тим 

фактом, що іноді оцінки якості (наприклад, кількісні показники якості, такі як міри 

візуальної якості зображень) можуть свідчити про те, що фільтрація є марною, оскільки 

шум є візуально непомітним [195]. Зважаючи на неможливість застосовувати 

суб’єктивні оцінки якості в режимі реального часу і в автоматичному режимі, як це вже 

підкреслювалося раніше в першому розділі, на перший план для оцінки якості 

первинних (отриманих) зображень ДЗЗ постають міри візуальної якості зображень. 

Проте, однією з проблем при застосуванні мір візуальної якості для оцінки якості 

первинних зображень ДЗЗ є відсутність еталонного зображення (без наявності 

спотворень). Тоді можуть бути два можливих рішення цієї проблеми – або 

використовувати безеталонні міри якості (NR IQA), або застосувати прогнозування мір 

якості зображень за наявності еталону, не маючи самого еталонного зображення. 

Однак, ще одна проблема полягає в недостатній надійності і адекватності безеталонних 

мір якості (NR IQA), особливо для спотворень, які мають місце на зображеннях ДЗЗ.  

З огляду на це, пропонується прогнозувати значення мір якості за наявності 

еталону (FR IQA) для первинних зображень ДЗЗ. Ідея полягає в тому, що підхід, 

подібний до прогнозування ефективності фільтрації (тобто значень виграшу мір 

якості), який представлено в попередньому розділі, може використовуватися для 

оцінки якості первинних (спотворених шумом) зображень ДЗЗ. Далі розглянемо 

детальніше цей підхід для різних моделей шуму. 

 

4.1 Прогнозування показників якості зображень, що спотворені адитивним шумом 

 

Спочатку розглянемо прогнозування значень мір якості за наявності еталону для 

зображень, спотворених адитивним шумом, а саме АБГШ.  
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Для прогнозування значень мір якості зображень, спотворених АБГШ, 

використаємо підхід, що був описаний в підрозділі 3.2, де для кожного аналізованого 

зображення обчислювалися 16 ознак (параметрів) в області ДКП і в якості регресора 

застосовувалася багатошарова нейронна мережа. Архітектура нейронної мережі, що 

буде використовуватися для прогнозування значень мір якості первинних зображень 

також буде складатися з трьох прихованих шарів з 16,8 і 4 нейронами у відповідних 

шарах (див. підрозділ 3.2.2). Архітектура застосованої нейронної мережі і кількість 

нейронів у прихованих шарах були обрані на етапі валідації нейронної мережі на 

одному тестовому наборі даних (опис етапу валідації представлено нижче). Отже, для 

прогнозування значень мір якості зображень, спотворених АБГШ, використаємо 16 

параметрів, які застосовувалися при прогнозуванні ефективності фільтрації 

зображень, спотворених адитивним шумом, але у даному випадку на виході 

нейронної мережі будуть значення мір якості за наявності еталону (full-reference, FR 

IQA) первинного зображення (див. рис. 4.1).  

 

 

Рисунок 4.1 – Блок-схема методу прогнозування мір якості первинних зображень  

 

Навчання і валідація моделі також виконувалася на еталонних зображеннях з 

трьох баз тестових зображень TAMPERE17 [224], TID2013 [131] і USC-SIPI [157], що 

були заздалегідь спотворені АБГШ з 28 рівнями шуму, як і при прогнозуванні 

ефективності фільтрації в попередньому розділі. Прогнозування здійснюється окремо 

для кожної з 18 розглянутих мір якості зображень за наявності еталону.  
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Як і раніше, для навчання моделі прогнозувати значення кожної міри якості 

використовувалося випадковим чином обрані 80% набору зображень, тоді як решта 

20% використовувалася для валідації. Така процедура застосовувалася 1000 разів для 

отримання усереднених результатів точності прогнозу для кожної міри якості. 

Далі розглянемо результати, коли нейронна мережа навчалася і перевірялася 

лише на базі тестових зображень TAMPERE17. Зазначимо, що у цьому випадку 

нейронна мережа навчалася протягом 50 епох. Усереднені значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  

і RMSE разом з їх стандартними відхиленнями по 1000 ітераціям випадкового 

розбиття на набори для навчання і валідації наведені в таблиці 4.1.  

З результатів, представлених у таблиці 4.1, добре видно, що запропонований 

метод забезпечує високі показники прогнозування. Зокрема, розроблений метод 

демонструє неабияку точність прогнозування для міри візуальної якості SSIM та її 

модифікацій. Для всіх розглянутих мір якості за наявності еталону (FR IQA) значення 

скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  близькі до 0,9 або вище. Є декілька мір якості зображень, для яких 

значення скорегованого 𝑅2̅̅̅̅  більше 0,9 (серед них SSIM, MS-SSIM, FSIM, HaarPSI, 

MAD, GSM IW-SSIM, CVSSI, SSIM4). Найкращі результати скорегованого 𝑅2̅̅̅̅  

позначені жирним шрифтом.  

Значення RMSE показують відповідну точність прогнозування. Значення RMSE 

для прогнозування мір якості PSNR, PSNR-HVS-M і PSNR-HMA занадто високі – 

більше 2 дБ. Тим не менш, значення стандартних відхилень RMSE, скоригованого 𝑅2̅̅̅̅ , 

що розраховані по 1000 ітераціям випадкового розбиття на дві підвибірки, 

демонструють надійність і високу точність запропонованого методу прогнозування 

значень мір якості за наявності еталону FR IQA для спотворених адитивним шумом 

зображень. 

На рис. 4.2 представлені скатерограми зпрогнозованих й істинних значень для 

мір візуальної якості зображень SSIM та SR-SIM. Видно, що ці скатерограми 

демонструють хорошу лінійність, особливо для міри якості SSIM. Точки даних на рис. 

4.2а краще згруповані, ніж на рис. 4.2б, що відповідає більш високим значенням 

скоригованого 𝑅2̅̅̅̅ .  
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Таблиця 4.1 – Точність прогнозування значень мір якості зображень з використанням 

бази TAMPERE17 

Міра якості RMSE 𝝈𝑹𝑴𝑺𝑬 𝑹𝟐̅̅̅̅  𝝈𝑹𝟐 

PSNR 2,0202 0,1132 0,8541 0,0168 

PSNR-HVS-M 2,1484 0,1359 0,8881 0,0146 

SSIM 0,0223 0,0040 0,9903 0,0046 

MS-SSIM 0,0187 0,0013 0,9528 0,0085 

FSIM 0,0186 0,0010 0,9311 0,0082 

PSNR-HMA 2,1482 0,1290 0,8878 0,0145 

HaarPSI 0,0450 0,0022 0,9260 0,0078 

GMSD 0,0205 0,00097 0,8984 0,0100 

SR-SIM 0,0116 0,000624 0,8892 0,0121 

MAD 8,4946 0,3773 0,9207 0,0073 

GSM 0,0026 0,000134 0,9133 0,0096 

IW-SSIM 0,0168 0,0018 0,9603 0,0138 

ADD-SSIM 0,0017 0,000087 0,8899 0,0115 

ADD-GSIM 0,0014 0,000061 0,8958 0,0094 

DSS 0,0642 0,0028 0,8989 0,0091 

CVSSI 0,0179 0,00087 0,9015 0,0098 

MCSD 0,0169 0,00083 0,8916 0,0118 

SSIM4 0,0386 0,0019 0,9337 0,0068 

 

Далі наведемо результати перехресної перевірки (валідації) для оцінки 

можливостей узагальнення запропонованого методу. Тобто нейронна мережа в 

такому випадку навчається на базі тестових зображень TAMPERE17 і перевіряється 

за допомогою зображень із баз даних TID2013 та USC-SIPI, які також були заздалегідь 

штучно спотворені АБГШ з 28 рівнями шуму. У цьому випадку нейронні мережі 

навчалися протягом 30 епох для того, щоб запобігти перенавчанню (overfitting). 

Оцінка показників прогнозування також виконувалася для 1000 ітерацій проведення 
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процедур навчання і валідації на різних даних. Отримані результати, що 

характеризують точність прогнозування для перехресної перевірки, наведені в 

таблиці 4.2. 

 

  

 а       б 

Рисунок 4.2 – Скатерограми зпрогнозованих значень і істинних значень мір 

візуальної якості SSIM (а) та SR-SIM (б), отриманих для бази зображень 

TAMPERE17 

 

З аналізу даних, представлених у таблиці 4.2, можна зробити наступний 

висновок. Для більшості розглянутих мір якості за наявності еталону FR IQA 

значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  перевищує 0,9 (серед них SSIM, MS-SSIM, FSIM, HaarPSI, 

MAD, GSM, IW-SSIM, ADD-GSIM, DSS та SSIM4). Точність прогнозування для 

інших мір якості зображень відповідно до скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  також прийнятна, за 

винятком мір якості PSNR, PSNR-HVS-M та PSNR-HMA. Найкращі значення 

скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  виділені жирним шрифтом (див. таблицю 4.2). Тим часом загальна 

точність прогнозування для перехресної перевірки даних дещо знизилася в 

порівнянні з валідацією на одній базі зображень TAMPERE17, що є абсолютно 

природним. Ще одне спостереження полягає в тому, що точність прогнозування для 

мір якості на основі PSNR значно знизилася. Значення RMSE, що є близьким до 3 дБ, 

і скоригованого 𝑅2̅̅̅̅ , що дорівнює 0,75, чітко свідчать про це. Точність прогнозування 
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для міри якості SSIM, як і раніше була найкращою згідно з скоригованим 𝑅2̅̅̅̅ . Крім 

того, значення стандартних відхилень критеріїв ефективності прогнозування також 

демонструють надійність запропонованого методу. Можна чітко помітити, що 

запропонований метод забезпечує високу здатність до узагальнення. 

 

Таблиця 4.2 – Точність прогнозування значень мір якості за наявності еталону, 

отриманих для перехресної перевірки  

Міра якості RMSE 𝝈𝑹𝑴𝑺𝑬 𝑹𝟐̅̅̅̅  𝝈𝑹𝟐 

PSNR 2,9069 0,1903 0,7022 0,0423 

PSNR-HVS-M 3,4016 0,2513 0,7503 0,0415 

SSIM 0,0404 0,00085 0,9753 0,0010 

MS-SSIM 0,0180 0,00047 0,9586 0,0022 

FSIM 0,0200 0,00058 0,9159 0,0049 

PSNR-HMA 3,3763 0,1972 0,7545 0,0302 

HaarPSI 0,0527 0,0014 0,9000 0,0055 

GMSD 0,0218 0,00051 0,8877 0,0053 

SR-SIM 0,0120 0,000438 0,8756 0,0092 

MAD 10,3862 0,4046 0,9035 0,0076 

GSM 0,0026 0,000059 0,9102 0,0042 

IW-SSIM 0,0161 0,00047 0,9644 0,0021 

ADD-SSIM 0,0017 0,000049 0,8994 0,0062 

ADD-GSIM 0,0013 0,000039 0,9027 0,0064 

DSS 0,0606 0,0017 0,9149 0,0049 

CVSSI 0,0196 0,0011 0,8813 0,0143 

MCSD 0,0175 0,00045 0,8854 0,0061 

SSIM4 0,0363 0,0019 0,9383 0,0066 

 

Приклади скатерограм зпрогнозованих і істинних значень для мір візуальної 

якості зображень MS-SSIM та PSNR-HMA представлені на рис. 4.3. Зі скатерограм 
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видно, що точки даних на рис. 4.3а щільно згруповані. Точки даних на рис. 4.3б, 

навпаки, розташовані досить рідко. Представлені скатерограми добре узгоджуються 

з чисельними результатами. 

 

  

а       б 

Рисунок 4.3 – Скатерограми зпрогнозованих значень і істинних значень мір 

візуальної якості MS-SSIM (а) та PSNR-HMA (б), отриманих для перехресної 

перевірки 

 

На основі зпрогнозованих значень якості спотворених шумом зображень можна 

потім надати рекомендації щодо доцільності застосування фільтрації. Наприклад, для 

декількох мір якості зображення, а саме PSNR, PSNR-HVS-M, PSNR-HMA, SSIM, 

MS-SSIM та FSIM, були встановлені значення “порогів невидимості спотворень” 

[195]. Ці показники були обрані завдяки високій відповідності сприйняттю людиною 

такого типу спотворень, як шум (АБГШ). Отримані “пороги” сильно пов'язані з 

якістю візуального зображення, сприйнятим людиною. Згідно з цим, знання значень 

розглянутих мір якості для спотвореного шумом зображення достатньо, щоб 

порівняти його з “порогами невидимості спотворень” та прийняти рішення щодо 

доцільності фільтрації цього зображення. 

Далі розглянемо спосіб підвищення точності прогнозування значень мір якості 

спотворених адитивним шумом зображень.  
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4.2 Підвищення ефективності прогнозування показників якості спотворених 

адитивним шумом зображень 

 

Як відомо, інтенсивність шуму, якщо вона відома заздалегідь або попередньо 

оцінена з відповідною точністю, може частково прояснити ситуацію щодо 

доцільності застосування фільтрації [217]. Тим часом значення мір візуальної якості 

зображень також залежать від спостережуваної інтенсивності шуму. Отже, оцінки 

характеристик шуму (дисперсія шуму або стандартне відхилення у випадку АБГШ) 

можуть бути корисними для підвищення точності прогнозування значень мір якості, 

якщо ці оцінки досить точні. Таким чином, далі розглянемо один з можливих способів 

підвищення точності прогнозування шляхом включення дисперсії шуму в якості 

апріорі відомої ознаки. Крім того, проаналізуємо вплив помилок оцінки дисперсії 

шуму на точність прогнозування значень мір якості. 

 

4.2.1 Аналіз результатів 

 

Тепер розглянемо модифікований підхід до прогнозування значень мір якості 

при наявності еталону для зображень, спотворених АБГШ, описаний вище. Отже 16 

ознак, що обчислюються в області ДКП поряд з апріорі відомим стандартним 

відхиленням шуму (СКВ) використовуються для навчання багатошарового 

перцептрону (див. рис. 4.4).  

 

 

Рисунок 4.4 – Етап навчання моделі 
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Прогнозування здійснюється шляхом навчання багатошарового перцептрону 

відображати ознаки, що виокремлені зі спотвореного шумом зображення разом з 

оцінкою СКВ шуму, у значення заданої мір якості за наявності еталону (FR IQA) за 

допомогою навченої регресійної моделі (див. рис. 4.5).  

 

 

Рисунок 4.5 – Етап перевірки моделі 

 

У цьому випадку нейронна мережа має три приховані шари з 17, 8 і 4 нейронами 

відповідно. Оптимальна кількість прихованих шарів, нейронів у них, а також функція 

навчання були визначені за допомогою процедури валідації. Приховані шари 

активізуються гіперболічним тангенсом. Лінійна функція активації використовується 

для вихідного шару. Отже, є 17 входів та 1 вихід, що відповідає заданій мірі якості 

зображення за наявності еталону (FR). Архітектура застосованої нейронної мережі 

показана на рис. 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Архітектура нейронної мережі 
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Процедури навчання і валідації нейронної мережі відбувалися в точності так, як 

і в попередньому дослідженні. Усереднені значення і стандартні відхилення значень 

скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  та RMSE для 1000 ітерацій розбиття на набори для навчання і 

перевірки як для одного набору даних, так і для крос-валідації наведені в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 – Точність прогнозування значень мір якості за наявності еталону для 

спотворених шумом зображень  

Міра 

якості 

Валідація на базі TAMPERE17 Крос-валідація 

RMSE 𝝈𝑹𝑴𝑺𝑬 𝑹𝟐̅̅̅̅  𝝈𝑹𝟐  RMSE 𝝈𝑹𝑴𝑺𝑬 𝑹𝟐̅̅̅̅  𝝈𝑹𝟐  

PSNR-HVS-M  0,2534 0,1327 0,9980 0,0032 0,6121 0,1865 0,9912 0,0055 

PSNR-HVS  0,1071 0,0439 0,9995 0,0008 0,1062 0,0066 0,9996 0,00005 

PSNR-HMA  0,2742 0,1167 0,9979 0,0032 0,5450 0,1559 0,9931 0,0046 

PSNR-HA  0,1652 0,0567 0,9989 0,0014 0,1483 0,0198 0,9992 0,00023 

FSIM  0,0121 0,0016 0,9703 0,0116 0,0139 0,0006 0,9589 0,0034 

SSIM  0,0213 0,0017 0,9913 0,0016 0,0376 0,0009 0,9786 0,0011 

MS-SSIM  0,0077 0,0027 0,9911 0,0110 0,0073 0,0004 0,9932 0,00074 

GMSD  0,0069 0,00046 0,9883 0,0017 0,0079 0,0004 0,9852 0,0017 

SR-SIM  0,0070 0,00056 0,9599 0,0070 0,0078 0,0005 0,9468 0,0065 

HaarPSI  0,0160 0,0023 0,9905 0,0039 0,0192 0,0008 0,9867 0,0012 

VSI  0,0042 0,00052 0,9726 0,0098 0,0058 0,00013 0,9456 0,0026 

MAD  5,7629 0,3978 0,9634 0,0059 8,0924 0,5197 0,9412 0,0077 

GSM  0,0011 0,00025 0,9832 0,0126 0,0011 0,00004 0,9845 0,0013 

IW-SSIM  0,0094 0,0029 0,9866 0,0147 0,0085 0,00044 0,9901 0,0011 

IW-PSNR  0,2378 0,0265 0,9981 0,0005 0,1798 0,0078 0,9989 0,00010 

WSNR  1,7464 0,0477 0,9060 0,0057 1,4767 0,1124 0,9284 0,0125 

ADD-SSIM  0,0006 0,00006 0,9860 0,0045 0,0005 0,00003 0,9892 0,0012 

ADD-GSIM  0,00064 0,00007 0,9778 0,0071 0,0006 0,00003 0,9811 0,0023 

DSS  0,0389 0,0019 0,9630 0,0039 0,0329 0,0030 0,9747 0,0051 

CVSSI  0,0099 0,00053 0,9698 0,0035 0,0107 0,0021 0,9634 0,0162 

MCSD  0,0060 0,00059 0,9863 0,0042 0,0059 0,00048 0,9867 0,0023 

SSIM4  0,0198 0,0028 0,9822 0,0065 0,0246 0,0068 0,9696 0,0182 
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З результатів, представлених у таблиці 4.3, добре видно, що для всіх розглянутих 

мір якості за наявності еталону (FR IQA) прогнозування є надзвичайно точним. 

Значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  для всіх випадків вище 0,9. Невеликі значення RMSE 

також свідчать на користь високої точності прогнозування. Зауважимо, що діапазон 

можливих значень практично для всіх мір якості зображень становить від 0 до 1, за 

винятком міри MAD і мір якості на основі PSNR (тобто PSNR-HVS-M, PSNR-HVS, 

PSNR-HMA, PSNR-HA, IW-PSNR та WSNR). Діапазон можливих значень для міри 

MAD становить [0, ∞]. Також можна побачити, що значення RMSE для перехресної 

перевірки (крос-валідації) є дещо більшими, але досі вказують на високу ефективність 

прогнозування. Ще одне спостереження полягає в тому, що значення RMSE для крос-

валідації значно зменшилися для мір якості MS-SSIM, FSIM та PSNR-HVS-M 

порівняно з результатами попередніх досліджень, які представлені в попередньому 

підрозділі 4.1 (вони були 0,018, 0,02 та 3,4 дБ відповідно). 

Відповідно до цього можна зробити висновок, що додавання значення 

середньоквадратичного відхилення шуму (СКВ) як 17-ї ознаки (параметра) значно 

підвищує точність прогнозування. 

Зауважимо, що одна ітерація навчання багатошарового перцептрону займала 

приблизно 7 сек., а прогнозування значень вже навченою нейронною мережею 

здійснювалося приблизно за 55 мс.  

 

4.2.2 Сліпе оцінювання дисперсії адитивного білого гаусівського шуму на 

зображеннях і її точність 

 

Останнім часом було розроблено велику кількість методів сліпого оцінювання 

характеристик для АБГШ та інших типів шуму [21-23, 245, 246]. Їх можна умовно 

віднести до трьох основних груп: методи, що працюють у просторовій області, 

методи обробки даних у спектральній області [245] і методи, що використовують 

метод максимальної правдоподібності при обробці даних [18]. Оскільки в даному 

дослідженні розглядається випадок АБГШ, зупинимося більше на методах, 

придатних для оцінки його дисперсії [223, 245]. Отже потрібні представники 
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сучасних методів, які здатні провести оцінку досить швидко і точно. Нагадаємо, що 

завдання у даному випадку полягає не в тому, щоб порівняти методи, а в створенні 

уяву щодо точності сліпих оцінок дисперсії АБГШ або, що еквівалентно, 

стандартного відхилення шуму (СКВ). Тому коротко розглянемо точність методів 

[223] і [245]. Обидва працюють зі спектральною областю із спробами мінімізувати 

негативний вплив змісту зображення на отримані оцінки. 

Проаналізуємо два значення дисперсії шуму, типові для зображень у відтінках 

сірого (або компонентів кольорових зображень) у 8-бітовому поданні для практичних 

ситуацій, коли шум може бути помітним, і, таким чином, візуальна якість зображення 

має бути оцінена (можливо, наступною операцією може бути прийняття рішення 

щодо необхідності або доцільності фільтрації цього зображення). Це значення - 25 

(стандартне відхилення СКВ = 5) і 49 (СКВ = 7). Для зображень з простою структурою 

АБГШ добре видно (можна легко помітити), особливо на однорідних областях 

зображення. Для високотекстурних зображень АБГШ з такими значеннями дисперсії 

може бути непомітним через маскуючий ефект текстур. 

Щоб провести ретельний аналіз, потрібен набір тестових зображень. 

Дотримуючись методології як в роботі [223], були використані зображення з бази 

даних TAMPERE17 в градаціях сірого (ця база даних містить всього 300 зображень). 

АБГШ із заданою дисперсією був штучно доданий до кожного зображення, а потім 

дисперсія шуму була оцінена методами [245] і [223].  

Статистичний аналіз можна проводити різними способами. Були обчислені 

наступні параметри: 

 - середнє і медіана оцінок дисперсії (позначається відповідно ME та MedE); 

 - стандартне відхилення щодо середнього і медіани абсолютного відхилення від 

медіани (позначається відповідно SDM та MADM); 

 - кількість оцінок 𝑁𝑜𝑢𝑡, що виходять за межі інтервалу від 0,8𝜎2 до 1,2𝜎2 (саме 

ці межі зазвичай вважаються прийнятними для оцінок дисперсії [245], де 𝜎2 - 

справжнє значення дисперсії АБГШ. 

Отримані параметри зібрані в таблиці 4.4 для 𝜎2 = 25 і в таблиці 4.5 для 𝜎2 = 49. 

З результатів видно, що обидва методи дають зміщені оцінки (у сенсі агрегації 
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результатів для різних тестових зображень). І середнє, і медіана оцінок для 

розглянутого набору зображень більше, ніж справжнє значення дисперсії шуму. Хоча 

методи, схоже, працюють гірше для більшої дисперсії шуму (майже однакові або 

трохи більші значення SDM і MADM спостерігаються при 𝜎2 = 49 порівняно з 𝜎2 = 

25), це не так, оскільки необхідно порівнювати відносні показники точності 

(нормовані на 𝜎2). У цьому сенсі менші значення дисперсії оцінюються менш точно. 

Доказом цього можуть бути великі значення 𝑁𝑜𝑢𝑡 для 𝜎2 = 25 порівняно з 𝜎2 = 49 

(порівняйте дані у найнижчих рядках табл. 4.4 і 4.5 для кожного з досліджуваних 

методів). 

 

Таблиця 4.4 – Статистика оцінок дисперсії для СКВ=5  

Статистичний параметр Метод [245] Метод [223] 

ME 28,85 26,00 

MedE 25,98 25,14 

SDM 8,47 3,80 

MADM 0,97 0,86 

𝑁𝑜𝑢𝑡 58 20 

 

Таблиця 4.5 – Статистика оцінок дисперсії для СКВ=7  

Статистичний параметр Метод [245] Метод [223] 

ME 53,15 49,49 

MedE 50,32 48,75 

SDM 8,27 4,11 

MADM 1,76 1,60 

𝑁𝑜𝑢𝑡  38 15 

 

Також можна побачити, що ME та MedE для заданого 𝜎2 і методу оцінки не 

збігаються (досить різняться). Однією з можливих причин може бути те, що розподіл 

оцінки не симетричний. Таким чином, були ще досліджені гістограми розподілу. Для 
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𝜎2 = 25 гістограми представлені на рис. 4.7а, б. Гістограми для 𝜎2 = 49 наведені на 

рис. 4.7в, г. Як видно, гіпотеза щодо розподілу є вірною, і розподіли у всіх випадках 

не симетричні, мають значно більш важкий правий хвіст. Як випливає з аналізу 

гістограм (особливо гістограм на рис. 4.7а, б), оцінки можуть бути в кілька разів 

більшими за справжнє значення. Тим часом, оцінки можуть бути також на 30% 

меншими від справжнього значення (статистика може бути різною для інших методів 

оцінки дисперсії шуму).  

 

  

а       б 

  

в       г 

Рисунок 4.7 – Гістограми оцінок дисперсії для 𝜎2 = 25 (а, б) і 𝜎2 = 49 (в, г) для 

методів [245] (a, в) та [223] (б, г) 
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Таким чином, при прогнозуванні візуальної якості зображень, необхідно 

враховувати вищезазначені факти і перевіряти, які можуть бути наслідки неточної 

оцінки 𝜎2 чи 𝜎 та внесення їх у запропоновану регресійну модель на основі нейронної 

мережі в якості вхідного параметра. Цей аспект буде розглянуто в наступному 

підрозділі. Наведемо приклад зображення, для якого обидві методи сліпого 

оцінювання дисперсії шуму дають значно зміщені оцінки. Це зображення наведено 

на рис. 4.8. Причина зрозуміла - на цьому зображенні практично немає однорідних 

областей. 

 

 

Рисунок 4.8 – Приклад тестового зображення, для якого точна оцінка дисперсії 

шуму є вкрай проблематичною 

 

4.2.3 Аналіз впливу неточності оцінювання дисперсії шуму на точність 

прогнозування 

 

У цьому підрозділі проаналізуємо вплив неточної оцінки СКВ АБГШ на 

результати прогнозування. Слід підкреслити, що у підрозділі 4.2.1 точні значення 

СКВ шуму використовуються для навчання і перевірки регресійної моделі на основі 

нейронної мережі. Наведемо аналіз точності прогнозування за допомогою декількох 

мір якості зображень, а саме: PSNR-HVS-M, FSIM, GMSD, HaarPSI і VSI. 
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Як вже було згадано вище, допустимі межі оцінки дисперсії шуму становлять від 

0,8𝜎2 до 1,2𝜎2. Ми оцінили ефективність прогнозування, використовуючи наступні 

зміщені оцінки СКВ шуму: 0,8𝜎, 0,9𝜎, 1,1𝜎 і 1,2𝜎, де 𝜎 – справжнє значення СКВ 

АБГШ. З цією метою була виконана оцінка ефективності прогнозування нейронної 

мережі за допомогою крос-валідації (перехресної перевірки) для всіх випадків 

зміщених (помилкових) оцінок дисперсії шуму. Це означає, що нейронні мережі 

пройшли навчання на повній базі даних TAMPERE17 і перевірені на зображеннях із 

баз даних TID2013 та USC-SIPI. Оцінка показників прогнозування також проводилася 

для 1000 ітерацій процедури навчання і валідації. Усереднені результати точності 

прогнозування для розглянутих зміщених оцінок для 1000 ітерацій процедури 

навчання і валідації наведені в таблиці 4.6.  

 

Таблиця 4.6 – Точність прогнозування значень мір якості за наявності еталону для 

зміщених оцінок СКВ шуму 

Міра якості 
𝟎, 𝟖𝝈 𝟎, 𝟗𝝈 𝟏, 𝟏𝝈 𝟏, 𝟐𝝈  

RMSE 𝑹𝟐̅̅̅̅
 RMSE 𝑹𝟐̅̅̅̅

 RMSE 𝑹𝟐̅̅̅̅
 RMSE 𝑹𝟐̅̅̅̅

 

PSNR-HVS-

M  
2,2820 0,8880 1,2989 0,9635 0,8499 0,9842 1,5021 0,9515 

FSIM  0,0225 0,8930 0,0171 0,9379 0,0133 0,9628 0,0147 0,9541 

GMSD  0,0226 0,8785 0,0141 0,9527 0,0073 0,9871 0,0120 0,9657 

HaarPSI  0,0483 0,9159 0,0308 0,9657 0,0182 0,9881 0,0263 0,9751 

VSI  0,0110 0,8058 0,0078 0,9024 0,0060 0,9417 0,0081 0,8944 

 

З аналізу результатів в табл. 4.6 видно, що для занижених значень СКВ шуму 

(0,8𝜎) загальна точність прогнозування значно нижча, ніж для інших оцінок. 

Значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  менше 0,9, за винятком міри якості HaarPSI. Значення 

RMSE для HaarPSI є досить високим, як і для міри візуальної якості PSNR-HVS-M. 

Також видно, що точність прогнозування для інших випадків зміщених оцінок є 

прийнятною. 
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Інше важливе спостереження полягає в наступному. Значення RMSE для мір 

візуальної якості FSIM і PSNR-HVS-M для завищених значень СКВ шуму (тобто 1,1𝜎 

і 1,2𝜎) менше, ніж ті, які були отримані в попередньому дослідженні (значення RMSE 

становили 0,02 і 3,4 дБ, відповідно). Нагадаємо, що в попередньому дослідженні 

прогнозування проводилося без заздалегідь відомої дисперсії шуму. 

 

4.3 Прогнозування показників якості первинних, спотворених спекл-шумом 

зображень ДЗЗ 

 

Тепер розглянемо прогнозування різних показників якості для зображень, що 

спотворені спекл-шуму на прикладі радіолокаційних зображень місії Sentinel-1. 

Використаємо для цього запропоновані ознаки (параметри), які були застосовані 

для прогнозування ефективності придушення спекл-шуму, що були представлені у 

підрозділі 3.3. Отже цього разу для навчання багатошарової нейронної мережі будемо 

використовувати значення мір якості за наявності еталону для первинних зображень, 

а не значення виграшу цих мір якості. Варто також зазначити, що моделювання спекл-

шуму, навчання і валідацію нейронної мережі будемо виконувати у той же спосіб, що 

і для прогнозування ефективності придушення спекл-шуму (див. підрозділ 3.3.2). 

Тобто для цього також було сформовано набір з 8100 компонентних зображень 

розміром 512х512 пікселів з двох каналів мультиспектральної системи Sentinel-2 (5-

го та 11-го). Кожне тестове зображення було штучно спотворене згенерованим спекл-

шумом зі ступенем просторової кореляції 𝜎𝐺 рівним 1,2 та дисперсією спекл-шуму 

𝜎𝜇
2 = 0,05 [26, 69, 110]. Значення розглянутих мір якості було попередньо розраховано 

для спотворених спекл-шумом зображень.  

В якості вхідних параметрів також було використано набір з 13 параметрів 

(ознак), а саме: 𝑀𝑆1, 𝑀𝑆2, 𝑀𝑆3, 𝑀𝑆4, 𝑀𝐵𝑀, 𝑉𝐵𝑀, 𝑆𝐵𝑀, 𝑀𝑃, 𝑉𝑃, 𝑆𝑃, 𝐾𝑃, 𝑀𝐼 та 𝑉𝐼. Зауважимо, 

що набір з 13-ти параметрів замість усіх 28 обрано з метою спрощення розрахунків та 

структури нейронної мережі без значної втрати точності прогнозування. Архітектура 

нейронної мережі також складалася з трьох прихованих шарів з 13, 6 та 3 нейронами. 

Кількість епох, впродовж яких навчалася нейронна мережа було 30. 
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Далі розглянемо результати, що отримані на одному наборі даних, тобто 

навчання і перевірка виконувалася лише на зображеннях з 5-го каналу даних системи 

Sentinel-2. Усереднені значення RMSE та скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  разом із їх стандартними 

відхиленнями по 1000 випадковим операціям розбиття наборів зображень наведені в 

таблиці 4.7.  

 

Таблиця 4.7 – Точності прогнозування на одному наборі даних (5-й канал)  

Міра якості RMSE СКВ 

RMSE 

𝑹𝟐̅̅̅̅  СКВ 𝑹𝟐̅̅̅̅  

PSNR 0,045 0,021 0,999 0,001 

PSNR-HVS-M 0,062 0,021 0,999 0,001 

FSIM 0,018 0,001 0,986 0,002 

MS-SSIM 0,009 0,001 0,997 0,001 

GMSD 0,008 0,001 0,975 0,005 

HaarPSI 0,015 0,002 0,988 0,003 

GSM 0,002 0,001 0,989 0,001 

SSIM4 0,013 0,001 0,997 0,001 

MAD 6,836 0,608 0,954 0,008 

IW-SSIM 0,019 0,001 0,992 0,001 

ADD-SSIM 0,001 0,001 0,979 0,031 

ADD-GSIM 0,001 0,001 0,964 0,031 

DSS 0,036 0,002 0,967 0,005 

 

З результатів, представлених у таблиці 4.7, добре видно, що між набором вхідних 

параметрів і розглянутими мірами якості зображення існує міцний зв’язок. Можна 

також побачити, що для всіх розглянутих мір якості усереднені значення 

скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  перевищують 0,95. Це вказує, що прогнозування є надзвичайно 

точним. Значення RMSE також демонструють високу точність прогнозування. Іншим 

важливим спостереженням є те, що стандартні відхилення RMSE та 𝑅2̅̅̅̅  свідчать про те, 

що навчання дає стабільні результати. 
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Далі наведемо результаті при виконанні перехресної перевірки, тобто 

використовуючи лише зображення з 5-го каналу та різні зображення з обох каналів (5-

го і 11-го). З цією метою для навчання було взято 80 великих зображень із №5 каналу 

системи Sentinel-2, а 20 інших зображень були взяті з каналу № 11 системи Sentinel-2, 

спотворених згенерованим спекл-шумом для оцінки точності прогнозування. 

Нагадаємо, що обрані великі зображення були розділені на невеликі зображення 

розміром 512х512 пікселів перед початком обробки, як це було описано в 

попередньому підрозділі. Усереднені результати точності прогнозування для 1000 

ітерацій навчання-перевірки представлені в таблиці 4.8 та таблиці 4.9. Ці результати 

надаються для того ж набору вхідних параметрів, які використовувалися при оцінці 

точності прогнозування для одного набору даних.  

У даному експерименті час навчання нейронної мережі для прогнозування 

значень однієї міри якості займав приблизно від 5 до 6 сек (процесор Intel Core i7-

2670QM і оперативна пам'ять 16 Гб).  

 

Таблиця 4.8 – Точності прогнозування для перехресної перевірки на одному каналі 

(5-й канал) 

Міра якості RMSE СКВ 

RMSE 
𝑹𝟐̅̅̅̅  СКВ 𝑹𝟐̅̅̅̅  

PSNR 0,049 0,027 0,999 0,001 

PSNR-HVS-M 0,066 0,025 0,999 0,001 

FSIM 0,019 0,002 0,983 0,004 

MS-SSIM 0,010 0,001 0,997 0,001 

GMSD 0,009 0,002 0,968 0,012 

HaarPSI 0,017 0,002 0,986 0,005 

GSM 0,002 0,001 0,986 0,004 

SSIM4 0,014 0,002 0,996 0,001 

MAD 7,642 1,870 0,939 0,023 

IW-SSIM 0,023 0,007 0,988 0,008 

ADD-SSIM 0,001 0,001 0,975 0,007 

ADD-GSIM 0,001 0,001 0,954 0,035 

DSS 0,057 0,003 0,960 0,011 

 

З аналізу даних у таблиці 4.8 видно, що результати для перехресної перевірки 
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даних та оцінки на одному наборі даних, використовуючи лише канал №5 (див. 

таблицю 4.7), практично однакові. Значення RMSE зросли лише на 5-10%. Однак 

точність прогнозування все ще дуже висока для всіх розглянутих мір якості 

зображення. З таблиці 4.9 можна зробити наступний висновок. Загальна точність 

прогнозування стала гіршою, але не сильною, що абсолютно природно. Значення 

RMSE зросли та скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  зменшились. Тим часом вони все ще вказують на 

високу точність прогнозування. Тому запропонований підхід забезпечує високу 

здатність до узагальнення і може бути ефективно застосований для оцінки візуальної 

якості реальних РСА-зображень. 

 

Таблиця 4.9 – Точності прогнозування для перехресної перевірки, використовуючи 

11-й канал 

Міра якості RMSE СКВ 

RMSE 

𝑹𝟐̅̅̅̅  СКВ 𝑹𝟐̅̅̅̅  

PSNR 0,144 0,082 0,998 0,003 

PSNR-HVS-M 0,154 0,088 0,998 0,002 

FSIM 0,020 0,004 0,973 0,033 

MS-SSIM 0,012 0,002 0,994 0,002 

GMSD 0,014 0,002 0,918 0,031 

HaarPSI 0,023 0,004 0,967 0,013 

GSM 0,002 0,0009 0,978 0,007 

SSIM4 0,017 0,002 0,994 0,002 

MAD 9,259 1,684 0,909 0,037 

IW-SSIM 0,027 0,011 0,976 0,021 

ADD-SSIM 0,001 0,001 0,966 0,010 

ADD-GSIM 0,002 0,001 0,906 0,041 

DSS 0,050 0,008 0,921 0,029 

 

Проілюструємо точність запропонованого метода прогнозування за допомогою 

спотворених спекл-шумом зображень, представлених на рис. 4.9. Справжні значення 

мір якості PSNR, PSNR-HVS-M та FSIM для тестового зображення FR 1 (рис. 4.9а) 

становлять 19,64 дБ, 17,15 дБ та 0,80 , тоді як зпрогнозовані значення - 19,84 дБ, 17,57 

дБ та 0,77 відповідно. Справжні значення PSNR, PSNR-HVS-M та FSIM для 
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зображення Sentinel-2 (рис. 4.9б) становлять 24,07 дБ, 21,54 дБ та 0,84, тоді як 

зпрогнозовані значення - 24,04 дБ, 21,59 дБ та 0,84 відповідно. Зпрогнозовані 

значення для реального РСА зображення, отриманого системою ДЗЗ Sentinel-1 (рис. 

4.9в) - PSNR = 23,56 дБ, PSNR-HVS-M = 20,70 дБ та FSIM = 0,38.  

 

      

а        б 

 

в 

Рисунок 4.9 – Приклади тестових зображень FR1 (а), Sentinel-2 (б), штучно 

спотворених згенерованим спекл-шумом і реального РСА зображення системи 

Sentinel-1 (в) 
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4.4 Висновки до розділу 

 

У цьому розділі отримані наступні висновки: 

1. Запропоновано метод для прогнозування показників якості первинних 

зображень, що спотворені різними типами шумів. 

2. Продемонстровано, що запропонований підхід до прогнозування 

показників спотворених адитивним шумом зображень дозволяє доволі точно 

(значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  для більшості мір якості перевищують 0,9) 

спрогнозувати значення для широкого набору мір якості. 

3. Запропоновано також один з можливих підходів підвищення точності 

прогнозування показників якості спотворених адитивним шумом зображень шляхом 

використання в якості додаткового вхідного параметра заздалегідь відомої або 

оціненої дисперсії шуму. Також проаналізовано вплив неточної оцінки дисперсії 

шуму на точність прогнозування. Показано, що використання СКВ шуму як 

додаткового параметра значно покращує точність прогнозування за умови (значення 

RMSE зменшилися більш ніж на 50%), якщо СКВ шуму оцінюється досить точно 

(межі оцінки дисперсії шуму становлять від 0,8𝜎2 до 1,2𝜎2). 

4. Продемонстровано, що запропонований метод прогнозування показників 

якості для зображень ДЗЗ, спотворених просторово-корельованим спекл-шумом є 

надзвичайно точним (значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  для всіх проаналізованих мір якості 

більші ніж 0,9) для широкого набору показників якості. Цей метод може дуже точно 

прогнозувати міри візуальної якості для первинних радіолокаційних зображень на 

прикладі РСА системи Sentinel-1. 

Результати досліджень, що представлені в даному розділі, опубліковано у 

роботах [247-250].  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні розв’язано низку задач, пов’язаних з розробкою 

методів сервісно-орієнтованої обробки зображень ДЗЗ, які враховують специфіку 

присутніх на них завад. Зокрема, в результаті аналізу існуючих методів придушення 

шуму на зображеннях ДЗЗ показано, що позитивний ефект від застосування 

фільтрації спостерігається не завжди або є зовсім незначним. У зв’язку з цим 

вирішена актуальна задача прогнозування якості первинних зображень ДЗЗ і 

потенційної ефективності фільтрації для визначення доцільності її застосування.  

За результатами дисертаційної роботи можна зробити наступні висновки: 

1. Виконано аналіз ефективності та доцільності застосування фільтрації 

шляхом проведення спеціального експерименту і створення бази тестових зображень 

для отримання суб’єктивних оцінок візуальної якості відфільтрованих зображень. 

Показано, що основні проблеми фільтрації спотворених шумом зображень пов’язані 

з обробкою неоднорідних ділянок, на яких присутні дрібні деталі та текстури.  

2. Проведено аналіз ефективності й адекватності існуючих мір якості при 

оцінці візуальної якості зображень після застосування фільтрації. Виявлені найбільш 

адекватні міри якості, які можна застосовувати при прийнятті рішення щодо 

доцільності фільтрації зображень. 

3. Розроблено алгоритм та надані практичні рекомендації щодо прийняття 

рішення про доцільність застосування фільтрації зображень. 

4. Удосконалено метод локально-адаптивної фільтрації зображень на основі 

ДКП і адаптивного тетролет-перетворення, що дозволяє більш ефективно обробляти 

неоднорідні ділянки зображень відповідно до критеріїв візуальної якості. 

Представлені результати застосування локально-адаптивного фільтра. 

5. Удосконалено метод прогнозування показників ефективності фільтрації 

зображень, що спотворені адитивним шумом на основі багатошарової нейронної 

мережі. Особливість запропонованого методу прогнозування, на відміну від 

попередніх дослідженнями, полягає в тому, що він не потребує апріорних або 

заздалегідь визначених або оцінених характеристик шуму. Показано, що 
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запропонований метод дозволяє досить точно прогнозувати значення широкого кола 

показників ефективності фільтрації (значення скоригованого коефіцієнта 

детермінації 𝑅2̅̅̅̅  близькі до 0,9 і більші). Також запропонований метод дозволяє 

поліпшити точність прогнозування згідно з критерієм RMSE – значення RMSE більш, 

ніж на 30% нижчі у порівнянні з іншими методами прогнозування. 

6. Удосконалено метод прогнозування показників ефективності фільтрації 

спекл-шуму на радіолокаційних зображеннях. Показано, що використання 

запропонованого методу дозволяє істотно підвищити точність прогнозу в порівнянні 

з розробленим раніше методом – значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  перевищують 0,96, а 

значення RMSE нижчі більше, ніж у 2 рази. Продемонстрована універсальність 

запропонованого методу, що надає можливість досить точно прогнозувати значення 

різних показників ефективності фільтрації. 

7. Вперше запропоновано метод прогнозування показників якості 

первинних зображень, що спотворені різними типами шуму (адитивний і спекл-шум). 

Метод прогнозування якості первинних, спотворених адитивним шумом зображень 

має дуже високу точність – значення скоригованого 𝑅2̅̅̅̅  для більшості мір якості 

перевищують 0,9. Також розглянуто підхід до підвищення точності прогнозування 

показників якості спотворених адитивним шумом зображень шляхом використання в 

якості додаткового вхідного параметра заздалегідь відомої дисперсії адитивного 

шуму, а також проаналізовано вплив неточної оцінки дисперсії шуму на точність 

прогнозу. Продемонстровано, що метод прогнозування якості первинних 

радіолокаційних зображень, що спотворені просторово-корельованим спекл-шум, є 

надзвичайно точним - значення 𝑅2̅̅̅̅  більші ніж 0,9. Ефективність запропонованого 

методу продемонстрована, як на тестових зображеннях, спотворених згенерованим 

спекл-шумом, так і на реальних радіолокаційних зображеннях, що були отримані РСА 

системою Sentinel-1. 
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Рисунок В.1 – Скатерограми для різних значень виграшу мір якості та ймовірностей 

𝑃𝑣 для відфільтрованих зображень двома фільтрами  
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Рисунок В.2 – Скатерограми значень різних мір якості для первинних спотворених 

шумом зображень та ймовірностей 𝑃𝑣  
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Рисунок В.3 – Скатерограми значень виграшу різних мір якості та СКВ шуму для 

міри якості PSNR-HVS-M (а), FSIM (б), SSIM4 (в) і PSNR (г) для ДКП-фільтру  

 


