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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  

 Актуальність теми. Реставрація одновимірних та двовимірних образів, 

спотворених внаслідок недосконалості систем відображення, таких як неточкова 

результуюча імпульсна характеристика системи відображення, наявність шумів, 

систематичні похибки процедури реєстрації даних про образ тощо, знайшла широке 

застосування в сучасних радіотехнічних системах, спеціальному телебаченні, 

медичних апаратах. Успіх реставрації значною мірою залежить від наявності 

апріорної інформації про джерела деградації (спотворення) образу та від обраного 

об’єктивного критерію близькості оцінки реставрованого образу до образу 

істинного. В наш час існують численні методи реставрації образів (метод умовної 

деконволюції, реставрація за критерієм найменших квадратів, за критерієм гостроти 

результуючої імпульсної характеристики системи відображення, за байєсівським 

критерієм тощо), які відрізняються використовуваною апріорною інформацією про 

джерела спотворень. Методом, що потребує мінімальної апріорної інформації (деякі 

відомості про причину неточковості імпульсної характеристики ‒ розфокусування 

оптичної системи, рух об’єкту відображення відносно системи відображення тощо ‒ 

та енергія адитивного шуму в деградованому образі) є метод умовної деконволюції, 

який реалізовано в натуральних координатах та в базисі перетворення Фур’є. На 

жаль, реставрація в натуральних координатах є занадто громіздкою, а використання 

перетворення Фур’є спряжене з проявами ефекту Гібса, внаслідок якого 

відбувається «розмивання» границь графоелементів реставрованого образу. 

Використання базису  перетворення Адамара є вільним від згаданих недоліків, але 

обчислення матричних виразів опису моделі деградації приводить до не менш 

громіздких виразів, ніж моделювання в натуральних координатах. Таким чином, 

використання базису трансформант Адамара вимагає розроблення економічних 

швидкодіючих алгоритмів (з використанням символьних методів формування 

моделі) для отримання більш якісних результатів реставрації. Також спорідненим з 

перетворенням Фур’є є перетворення RTF, але ж яке не має проявів ефекту Гібса. 

Тому доцільно розглянути використання перетворення RTF для реставрації образів 

за методом умовної деконволюції.  

Отже, створення модифікацій методів умовної деконволюції в базисах 

перетворень RTF та Адамара є актуальною науковою задачею.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, 

результати яких наведені у дисертаційній роботі, попередньо проводились за 

тематикою науково-дослідних робіт (НДР) кафедри радіоприймання та оброблення 

сигналів  Національного технічного університету України  “Київський 

політехнічний інститут” при виконанні НДР  “Розробка методів реставрації образів з 

використанням перетворення Адамара та перетворення RTF ” (№18/2100; Др. № 

0114U002402).      

 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення якості реставрації 

образів та зменшення часу обчислень шляхом розроблення модифікацій методів 

умовної деконволюції в базисах перетворень RTF та Адамара, а також алгоритмів їх 

реалізацій в символьному вигляді.   
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Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі. 

1. Проаналізувати ефективність сучасних методів реставрації образів та 

оцінити можливість визначення апріорної інформації про джерела 

спотворень. 
2. Розробити модифікацію методу та алгоритми реставрації одновимірних та 

двовимірних образів в базисі перетворення RTF. 
3. Розробити модифікацію методу та алгоритми реставрації одновимірних та 

двовимірних образів в області перетворення Адамара. 
4. Розробити алгоритми символьного формування матриць, які є складовими 

загального виразу для реставрації образу в базисі перетворення Адамара. 
5. Розробити алгоритми швидкого обернення матриці деградації образу (на базі 

символьних залежностей). 
6. Провести порівняння результатів реставрації в базисі перетворень RTF та 

Адамара з результатами реставрації в базисі перетворення Фур’є. 
 Об’єктом досліджень є процес реставрації спотворених одновимірних та 
двовимірних образів в сучасних радіотехнічних системах. 

Предметом досліджень є методи та алгоритми реставрації образів в базисах 
перетвореннь Адамара та RTF. 

Методи досліджень. Поставлені в роботі задачі розв’язувались на основі 
методів теорії цифрової обробки зображень, дискретних ортогональних 
перетворень, методів розв’язання лінійних  алгебраїчних рівнянь високих порядків, 
згідно з якими проведено дослідження показників ефективності нових  модифікацій 
методу та алгоритмів реставрації у порівнянні до методу умовної деконволюції в 
натуральних координатах та в базисі перетворення Фур’є. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертаційної роботи: 
1. Вперше розроблено модифікацію методу умовної деконволюції для реставрації 

одновимірних та двовимірних образів в базисі перетворення RTF, в якому, на 
відміну від перетворення Фур’є, відсутні обмеження кількості членів ряду, а   
отримані результати реставрації вільні від проявів ефекту Гібса. 

2. Вперше запропоновано та досліджено модифікацію методу умовної 
деконволюції для реставрації одновимірних та двовимірних образів в базисі 
перетворення Адамара, яка, на відміну від перетворення Фур’є, за рахунок 
використання системи ортонормованих прямокутних функцій відсутні 
розмивання границь графоелементів, що забезпечує підвищення точності 
реставрованих образів.  

3. Вперше розроблено процедуру символьного формування матричних операторів 
для реставрації в базисі перетворення Адамара, яка, на відміну від існуючих, 
дозволяє обчислювати лише ненульові елементи матриці деградації, що значно 
зменшує кількість арифметичних операцій. 

 Практичне значення отриманих результатів полягає у тому: 

- використання модифікованого методу умовної деконволюції в базисі 

перетворення Адамара дозволяє розв’язувати задачу реставрації 

одновимірних та двовимірних образів із сумірними з випадком 

використання швидкого перетворення Фур’є пам’яттю та кількістю 

арифметичних операцій;      

- застосування удосконаленого методу умовнї деконволюції за рахунок 
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роботи в базисі Адамара, в якому відсутні спотворення, пов’язані з 

«розмиванням» границь графоелементів дозволяє  підвищити роздільну 

здатність отриманих результатів;  
- запропонована методика формування оберненої матриці деградації образу 

при його реставрації дозволяє проводити розрахунок її елементів для 
матриць будь-якого порядку.  

- розроблена методика спрощеної модифікації базису Фур’є в перетворення 
RTF та в оберненому порядку ‒  RTF в Фур’є, дозволяє зменшити 
обчислювальні витрати при реалізації модифікованого методу реставрації в 
базисі перетворення RTF.   

- використання символьних алгоритмів формування матричних операторів 

для реставрації дозволяє підвищити точність та швидкодію процесів 

формування розв’язків; 

Результати дисертаційної роботи включені у матеріали НДР кафедри РОС 

НТУУ “КПІ”. Матеріали досліджень впроваджено в навчальний процес 

радіотехнічного факультету (курси “Методи цифрового оброблення сигналів”, 

“Методи цифрового оброблення зображень”, “Інтроскопія біооб’єктів”). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійних наукових досліджень. У друкованих працях, виконаних разом із 

співавторами, автору належить: в [4, 10] – розробка модифікації методу та 

алгоритмів реставрації образів в області трансформант перетворення RTF та 

Адамара; в [5, 13] – розробка алгоритму символьного формування матричних 

операторів реставрації; в [7, 8] – розробка алгоритмів формування оберненої матриці 

деградації образу високих порядків; в [1, 2] – обґрунтування застосування 

алгоритмів реставрації за методом умовної деконволюціїї в базисі перетворення 

Адамара, який є вільним від ефекту Гібса, що проявляється під час реставрації в 

області трансформант перетворення Фур’є «розмиттям» границь графоелементів; в 

[6, 12] – запропоновано алгоритм переходу від спектрів перетворення RTF до 

спектрів перетворення Фур’є; в [14, 15] – розрахунки та порівняння результатів 

реставрації образів в різних координатних базисах (Фур’є, RTF та Адамара); в [9] – 

алгоритми обчислення ненульових елементів блочно-діагональних матриць; в [3, 11] 

– алгоритми для реалізації реставрації двовимірних образів.       
 Апробація результатів дисертації. Основні результати доповідались та 

обговорювались на 4 науково-технічних конференціях:  «Statistical methods of signal 
and data processing (SMSDP-2013), 16 ‒ 17 octobers 2013» (Міжнародна конференція, 
НАУ, м. Київ2013р.);  «РТПСАС ‒ 2012. Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та 
системи» (Міжнародна конференція, м. Київ, НТУУ «КПІ», 22 ‒ 29 лютого 2012 р.); 
«РТПСАС ‒ 2015. Радіотехнічні  поля, сигнали, апарати та системи» (Міжнародна 
конференція, м. Київ, НТУУ «КПІ», 16 ‒ 20 березня 2015 р.); XV міжнародній 
науковій конференції ім. академіка Михайла Кравчука 15 ‒ 17 травня 2014 р., Київ.    
 Публікації.  В процесі наукових досліджень за темою дисертаційної роботи 
було опубліковано  15 статей та тез конференцій, з них 11 ‒ у наукових фахових 
виданнях України, з яких ‒ 3 статті у виданнях України, які включені до 
міжнародних науко метричних баз, 4 тез доповідей в збірниках матеріалів 
конференцій.  
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Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів,  
висновків, списку використаних джерел з 99 найменувань, 3 додатків. Робота 
містить: 39 рисунків, 2 таблиці. Загальний обсяг дисертаційної роботи 146 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження,  

сформульовано мету і задачі дисертаційної роботи, визначено наукову новизну і 

практичне значення роботи, наведено дані про особистий внесок здобувача, 

впровадження результатів, їх апробацію та публікації. 

 У першому розділі наведено основні поняття теорії реставрації образів. 

           Розглянуто методи реставрації образів, джерела та види їх спотворень 

(деградації), наведено лінійні моделі деградації та методи реставрації, які 

потребують для реалізації мінімальної апріорної інформації про адитивний шум. 

При використанні лінійної моделі деградації образу найбільш привабливим 

(внаслідок простоти реалізації і мінімуму використовуваної інформації про 

адитивний шум) є метод умовної деконволюції. Модель деградації можна записати у 

вигляді 

𝐿(𝑥, 𝑦) = ∫ ∫ 𝑔(𝑥‒ 𝑥′, 𝑦
∞

‒∞

∞

‒∞
‒𝑦′) ∙f(x′,y′)dx′dy′+V(x,y), (1) 

де 𝐿(𝑥, 𝑦) ‒ спотворений (деградований) образ; g(x,y) – результуюча імпульсна 

характеристика системи відображення;  f(x,y) – сигнал, що його відображають; V(x,y) 

– адитивний шум, x,y ‒ відповідні просторові координати. 

Метод умовної деконволюції оснований на використанні інформації тільки 

про одну реалізацію деградованого образу і про енергію адитивного шуму, яка 

також може бути оцінена по тій самій реалізації образу. При цьому реставрація 

образу в натуральних координатах приводить до громіздких матричних рівнянь, 

розв’язання яких вимагає ПЕОМ надзвичайно високої продуктивності та швидкодії. 

Так, модель деградації дискретного образу (для одновимірного реставрованого 

сигналу) має вигляд 

�̅� = �̿� ∙ 𝑓 ̅+ �̅�, (2) 

де �̅� ‒ стовпець відліків спотвореного (деградованого) образу; �̿� ‒ матричний 

дискретний оператор згортки неточкової імпульсної характеристики системи 

відображення порядку M; 𝑓 ̅‒ стовпець дискретних відліків вихідного образу; �̅� ‒ 

стовпець відліків випадкової реалізації адитивного шуму. Тоді оцінка 𝑓 

реставрованого образу 

𝑓 = [�̿�𝑇 ∙ �̿� +
1

𝜆
∙ 𝑐̿𝑇 ∙ 𝑐̿]

−1
∙ �̿�𝑇 ∙ �̅�, 

(3) 

де 𝑐 ̿‒ дискретний оператор згортки імпульсної характеристики (умови) гладкості; 

𝜆 ‒ коефіцієнт варіації Лагранжа.  

Для отримання реставрованого образу 𝑓 необхідно обернути матрицю деградації 

[�̿�𝑇 ∙ �̿� +
1

𝜆
∙ 𝑐̿𝑇 ∙ 𝑐̿] високого порядку M, що викликає значні складності. 

  Саме тому більш прийнятним є розв’язання задачі реставрації в області 

перетворення Фур’є. 
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При застосуванні перетворення Фур’є спектр оцінки реставрованого образу  

�̂�(m ,n) має вигляд 

�̂�(m ,n) = 
1

𝐺(𝑚,𝑛)
∙

|𝐺(𝑚,𝑛)|2

 (|𝐶(𝑚,𝑛)|2+
1

𝜆
∙|𝐺(𝑚,𝑛)|2)

∙ 𝐿(𝑚, 𝑛), (4) 

де 𝐺(𝑚, 𝑛); 𝐶(𝑚, 𝑛) ‒ перетворення Фур’є імпульсних характеристик деградації та 

гладкості відповідно; L(m, n) ‒ перетворення Фур’є деградованого образу; 𝑚, 𝑛 ‒ 

номери частот. 

Дискретне перетворення Фур’є має певні недоліки, які можуть впливати на 

якість отримуваного реставрованого образу, які полягають в обмеженій кількості 

трансформант перетворення, що призводить до розмиття границь графоелементів 

(викликаних ефектом Гібса). Вільними від проявів ефекту Гібса (хоча і зі 

спотвореннями іншого характеру, але за рахунок обмеженої розрядності операндів) 

є методи, основані, наприклад, на використанні функцій RTF та Уолша-Адамара. 

Тому актуальним є створення алгоритмів реставрації образів з використанням таких 

ортогональних перетворень. 

 У другому розділі розроблено модифікацію методу умовної деконволюції з 

використанням перетворення RTF. Перетворення RTF є спорідненим з 

перетворенням Фур’є, але при використанні  цього перетворення ефект Гібса 

відсутній. Для пояснення суті перетворення розглянемо теорему про 

диференціювання оригіналу довільного дискретного ортогонального перетворення з 

матричним оператором �̿� вірно 

�̅�𝜉= �̿� ∙ �̅�𝑡 та �̅�𝑡 = �̿�−1 ∙ �̅� 𝜉, (5) 

де �̅�𝑡 ‒ стовпець дискретних відліків сигналу в натуральних координатах розміру 

𝑁 × 1;  �̅�𝜉  ‒ стовпець амплітуд трансформант перетворення (спектральних 

складових) того ж розміру; �̿� ‒ матриця порядку 𝑁; �̿�−1 ‒ матричний оператор 

зворотного перетворення. 

Якщо матриці �̿�−1 та �̿� нормовані, то похідну можна знайти не за похідною від �̅�𝑡, 

а за матричними операторами �̿�−1 та �̿�. Похідну 
𝑑

𝑑𝑡
(�̿�н) від нормованого 

матричного оператора �̿�н (обчислену за різницевою схемою) позначимо як �̿�н. Тоді 

отримаємо 

�̅�𝑑𝑡= �̿�н
𝑇 ∙ �̅�𝜉  = �̿�н

𝑇 ∙ �̿�н ∙ �̅�𝑡 та �̅�𝜉𝑑= �̿�н
−1 ∙ �̿�н

𝑇 ∙ �̅�𝜉 , (6) 

де �̅�𝑑𝑡; �̅�𝜉𝑑‒ стовпці похідних та спектру похідних відповідно. 

У випадку, коли �̿�н = �̿�н (�̿�н‒ матричний нормований множником 1/√𝑁 

оператор дискретного перетворення Фур’є) розклад добутку �̿�𝜔= �̿�н
∗ ∙ �̿�н𝜔

𝑇  на власні 

значення та власні вектори має вигляд  �̿�𝜔 = �̿� ∙ �̿� ∙ �̿�, де �̿�‒ одинична матриця; �̿�‒ 

діагональна матриця власних значень. 

Елементи діагоналі матриці �̿� обчислюються за наступним правилом. 
        Перші два власних значення дорівнюють відповідно  𝛽0 = 0  ; 𝛽1=2. Два 

наступні власні значення мають вигляд: 𝛽3= j ;      𝛽4= – j. Усі власні значення (як і 

чотири вище згаданих) розташовані на комплексній площині на одиничному крузі 

(рис.1) з центром в точці (1,0). Наступні чотири власні значення  знаходять діленням 
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чотирьох дуг круга на рівні півдуги (зірочки на рис.1). Значення k-го відліку (k-го 

власного значення) на комплексній площині можна обчислити за формулою 

  𝛽𝑘 = 2 cos (
𝜋

2
−

𝜋

𝑁
𝑘) 𝑒𝑗(

𝜋

2
−

𝜋

𝑁
𝑘)

= 2j𝑠𝑖𝑛 (
𝜋

𝑁
𝑘) 𝑒−𝑗

𝜋

𝑁
𝑘
. (7) 

    

 
Рис.1 Власні значення 

 

З наведеного розкладу матриці �̿�𝜔 можна отримати загальний вираз для 

аналізу лінійних систем в базисі перетворення RTF �̅�𝑡= �̿�н
∗ ∙ �̿�(𝛽) ∙ �̿�н ∙ �̅�𝑡, де �̿�(𝛽) ‒ 

діагональна матриця функцій кола, які зв’язують між собою образи реакції та 

вхідного сигналу. 

Для функцій кола 𝐾(j𝜔), наданих у вигляді явних функцій оператора j𝜔 

перехід до базису перетворення RTF полягає в заміні j𝜔 на 𝛽. 

Для випадків, коли 𝐾(j𝜔) представлено відліками амплітудно-частотної 

характеристики, таку характеристику можна представити у вигляді розкладу в ряд 

Тейлора 

|𝐾(𝑗𝜔)| = 𝐾0 + 𝐾1 ∙ 𝜔 + 𝐾2 ∙ 𝜔2 + 𝐾3 ∙ 𝜔3+. . . +𝐾𝑀 ∙ 𝜔𝑀 + ⋯ ; 
𝜑𝐾(𝜔) = 𝜑0 + 𝜑1 ∙ 𝜔 + 𝜑2 ∙ 𝜔2 + 𝜑3 ∙ 𝜔3+. . . +𝜑𝑀 ∙ 𝜔𝑀 + ⋯, 

 

(8) 

де 𝐾𝑖 , 𝜑𝑖 — коефіцієнти ряду, які складаються зі значень похідних та факторіальних 

коефіцієнтів. Ряд (при необмеженій кількості його членів) сходиться, якщо функція 

системи (кола) не має розривів вздовж осі частот (є стійкою). Для переходу від 

частот 𝑗𝜔 до комплексних частот 𝛽 необхідно за частотною характеристикою 

функції обчислити похідні. Такі похідні можна обчислити як різниці між сусідніми 

значеннями функції системи, поділені на інтервал 𝜔𝑘+1‒𝜔𝑘= 2𝜋/𝑁. Тоді  першу 

похідну для частоти 𝜔 = 𝜔𝑘 можна записати у вигляді  
𝑑𝐾

𝑑𝜔
 = 

𝐾(𝜔𝑘+1)−𝐾(𝜔𝑘)

𝜔𝑘+1−𝜔𝑘
= 

𝐾(𝜔𝑘+1)−𝐾(𝜔𝑘)

2𝜋/𝑁
 , 𝑘 = 0, 1, 2… N ‒ 1. (9) 

При цьому в (8) ця похідна множиться на частоту 𝜔𝑘= 
2𝜋

𝑁
∙ 𝑘. Для переходу до 

базису RTF отриману першу похідну слід на кожній 𝑘-й частоті помножити на 

множник 𝛽𝑘 𝑗𝜔𝑘⁄ . Аналогічно по першій похідній амплітудно-частотної 

характеристики можна знайти другу, а її значення помножити на (𝛽𝑘 𝑗𝜔𝑘⁄ )2 і т.д. 

Аналогічним чином можна перейти від базису RTF до базису трансформант 

перетворення Фур’є. Обчислення для різноманітних частотних характеристик 

проілюстрували коректність запропонованого алгоритму переходу. 
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В разі використання перетворення RTF вираз (4) перетворюється до вигляду 

�̂�(m ,n) = 
1

𝐺𝛽(𝑚,𝑛)
∙

|𝐺𝛽(𝑚,𝑛)|
2

 (|𝐶𝛽(𝑚,𝑛)|
2
+

1

𝜆
∙|𝐺𝛽(𝑚,𝑛)|

2
)
∙ 𝐿(𝑚, 𝑛), 

(10) 

де 𝐺𝛽, 𝐶𝛽‒ аналоги спектрів з (4) в базисі перетворення RTF. 

 На рис.2 наведено результати реставрації еталону (рис.2,а) після його 

спотворення (рис.2, б) неточковою імпульсною характеристикою з адитивним 

шумом (𝜎= 0,5 по відношенню до максимального рівня, прийнятого за 1) в області 

перетворення Фур’є (рис.2,в) та RTF (рис.2,г). Реставрований в області RTF образ 

має кращу якість, ніж результат реставрації в області трансформант Фур’є. 

 

 
 

а б 

  
в г 

Рис.2 Реставрація зображення «шахова дошка» 

   

 У третьому розділі  розроблено символьно-чисельні алгоритми реставрації 

одновимірних образів за методом умовної деконволюції в базисі перетворення 

Адамара. У випадку переходу до обчислень в області трансформант перетворення 

Адамара за виразом (4) помножимо матричні оператори цього виразу на нормовані 

матричні оператори 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿
н та 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿

н
𝑇 дискретного перетворення Адамара 

�̿�н ∙ 𝑓 = 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿
н ∙ [�̿�𝑇 ∙ �̿� +

1

𝜆
∙ 𝑐̿𝑇 ∙ 𝑐̿]

−1
∙ 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿

н
𝑇 ∙ 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿

н ∙ �̿�𝑇 ∙ 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿
н
𝑇 ∙ 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿

н ∙ �̅�. 
(11) 

Отримаємо 

READBMP "chese"( )

Реставрація по Fourier

Y
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𝑓𝐻𝑎𝑑 = [�̿�2𝐻𝑎𝑑 +
1

𝜆
∙ 𝑐2̿𝐻𝑎𝑑]

−1
∙ �̿�1𝐻𝑎𝑑

𝑇 ∙ �̅�𝐻𝑎𝑑 , 
(12) 

де 𝑓𝐻𝑎𝑑, �̅�𝐻𝑎𝑑 ‒ стовпці відліків спектрів Адамара реставрованого та деградованого 

образів відповідно розміру 𝑁 × 1; �̿�1𝐻𝑎𝑑
𝑇  ‒ блочно-діагональна матриця 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿

н ∙ �̿�𝑇 ∙

𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿
н
𝑇; �̿�1𝐻𝑎𝑑 = 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿

н ∙ �̿�1 ∙ 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿
н
𝑇 та  

𝑐2̿𝐻𝑎𝑑 = 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿
н ∙ 𝑐̿𝑇 ∙ 𝑐̿ ∙ 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿

н
𝑇; �̿�2𝐻𝑎𝑑 = 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿

н ∙ �̿�𝑇 ∙ �̿� ∙ 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿
н
𝑇 — блочно-діагональні 

матриці порядку 𝑁. 
Формування матриць в (12) множенням відповідних матричних операторів 

дискретної згортки праворуч та ліворуч на матричні оператори перетворення 

Адамара є процедурою достатньо громіздкою (наприклад при порядках матриць 

 𝑁= 256…1024. При цьому результуючі матриці будуть отримані виконанням 

великої кількості операцій додавання/віднімання при наявності дублікацій 

(додавання та віднімання однакових чисел), що призводить до накопичення 

операційної похибки. Крім того, хоча матриця [�̿�2𝐻𝑎𝑑 +
1

𝜆
∙ 𝑐2̿𝐻𝑎𝑑] є блочно-

діагональною, матричні блоки діагоналі мають достатньо великі порядки 

(наприклад, блок діагоналі з найбільшими номерами рядків (стовпців) має порядок 

𝑁/2 = 128…512, що робить задачу обчислення оцінки реставрованого 

одновимірного образу за (12) проблематичною. В роботі знайдено аналітичні 

залежності для формування блоків матриць �̿�1𝐻𝑎𝑑 та �̿�2𝐻𝑎𝑑 які є алгебраїчними 

сумами (з відповідними коефіцієнтами у вигляді цілих чисел) елементів матриць �̿� в 

виразі (1в) (тобто відліків 𝑔𝑖  імпульсної характеристики деградації  𝑔(𝑥) в (1)) та 

матриці �̿�2 = �̿�𝑇 ∙ �̿� ( тобто сукупностей 𝑔0 ∙ 𝑔𝑗 + 𝑔1 ∙ 𝑔𝑗+1 + 𝑔2 ∙ 𝑔𝑗+2 +…, які є 

елементами цієї матриці). Аналогічно до �̿�2𝐻𝑎𝑑 формується матриця 𝑐2̿𝐻𝑎𝑑 

імпульсної характеристики критерію гладкості реставрованого образу. Це дозволило 

формувати матриці виразу реставрації без перемножень матриць (що збільшило 

швидкодію) в (11) та підвищити точність обчислення (за рахунок зменшення 

операційних похибок) елементів таких матриць.  

Блочно-діагональний вигляд матриці деградації [�̿�2𝐻𝑎𝑑 +
1

𝜆
∙ 𝑐2̿𝐻𝑎𝑑] зменшує 

кількість операцій у порівнянні з повність заповненою матрицею, але процедура 

обернення (наприклад, методом Гаусса) залишається надто громіздкою. Тому в 

роботі запропоновано наступний підхід до обернення цієї матриці. Оскільки 

матричний оператор (нормований) дискретного перетворення Фур’є можна завжди 

представити у вигляді добутку операторів кратного перетворення 

 �̿�н =�̿�𝑇 ∙ 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿
н;      �̿�н

∗= 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿
н
𝑇 ∙ �̿�∗,  (13) 

де �̿�𝑇‒ нормований матричний оператор кратного  ортогонального перетворення; 

 ∗ ‒ знак комплексного спряження, то можна записати 

�̿�𝑇= �̿�н ∙ 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿ 𝑇; �̿�∗= 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿ ∙ �̿�н
∗; �̿�𝑇 ∙ �̿�∗= �̿�∗ ∙ �̿�𝑇= �̿�. (14) 

Тоді добуток 

�̿� = �̿�𝑇 ∙ �̿�2𝐻𝑎𝑑 ∙ �̿�∗ (15) 

є діагональною матрицею, яку легко обернути, а перехід до блочно-діагональної 

матриці [�̿�2𝐻𝑎𝑑 +
1

𝜆
∙ 𝑐2̿𝐻𝑎𝑑]

−1
виконується множенням �̿�−1на �̿�∗ та �̿�𝑇, тобто 



9 

 

[�̿�2𝐻𝑎𝑑 +
1

𝜆
∙ 𝑐2̿𝐻𝑎𝑑]

−1
= �̿�∗ ∙ �̿�−1 ∙ �̿�𝑇. 

(16) 

 Структура матриць �̿�𝑇 , �̿�∗дозволяє формувати їх безпосередньо (без множень 

в(14)). Оскільки добуток (15) дає завжди діагональну матрицю, було отримано 

символьні залежності формування її елементів. Це дозволило запропонувати та 

створити чисельно-символьний метод реставрації одновимірних образів (сигналів) 

за методом умовної деконволюції в області трансформант Адамара, який за 

швидкодією та об’ємом пам’яті є конкурентно здатним до методу реставрації в 

області перетворення Фур’є.  
 Як приклад, що дозволяє порівняти результати реставрації, розглянемо сигнал 
типу «меандр» (рис.3,а), спотворений фільтром з неточковою імпульсною 
характеристикою системи відображення (деградації). На рис.3,б наведено 
спотворений (деградований) сигнал в суміші з адитивним шумом, а результати 
реставрації за методом умовної деконволюції в базисі перетворення Фур’є наведено 
на рис.3,в, а в базисі Адамара — на рис.3,г. 
 

  
а б 

 
 

в г 

Рис.3 Приклад реставрації одновимірного образу 

 

В разі зміни форми імпульсної характеристики деградації результати 

реставрації наведено на рис.4,а та 4,б для базису Фур’є та Адамара відповідно. 

 

  
a б 

Рис.4 Результат реставрації одновимірного образу в базисах Фур’є та Адамара 
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При збільшенні рівня адитивного шуму для того ж деградованого сигналу 

(рис.5,а) результати реставрації в базисі   Адамара наведено на рис.5,б. 

 

  
а б 

Рис.5 Результат реставрації в базисі Адамара 

 

Порівняння результатів рис.3,в та рис.3,г, а також рис.4,а та рис.4,б ілюструє 

кращу якість реставрованих сигналів в базисі перетворення Адамара у порівнянні до 

результатів реставрації в базисі перетворення Фур’є. 

У четвертому розділі розроблено модифікацію методу умовної деконволюції в 

області трансформант перетворення Адамара для реставрації двовимірних образів. 

При цьому при записі виразу отримання оцінки вихідного образу в натуральних 

координатах (1в) вектор-стовпець формують за виразом 

�̅� = [  �̅�0
𝑇 , �̅� 1

𝑇 , �̅� 2
𝑇 … �̅� 𝑁−1

𝑇  ]𝑇, де �̅�𝑖 — 𝑖-й стовпець матриці спотвореного образу; 

матричний оператор дискретної згортки �̿�  має блочну структуру, складену з 

матриць �̿�𝑖. Матриця �̿�𝑖 — квадратна (циркулянтна) матриця порядку 𝑁, утворена 

елементами  -го стовпця матриці спотворюючої образ імпульсної характеристики �̿�. 

Для випадку, наприклад, коли матриця імпульсної характеристики деградації  �̿� має 

четвертий порядок матриці �̿� та �̿�𝑖 мають вигляд 

�̿� =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �̿�0 0 0

�̿�1 �̿�0 0

�̿�2 �̿�1 �̿�0

0 0 …
0 0 …
0 0 …

0 �̿�3 �̿�2 �̿�1

0 0 �̿�3 �̿�2

0 0 0 �̿�3

�̿�3 �̿�2 �̿�1

0 �̿�3 �̿�2

… … …

�̿�0 0 …

�̿�1 �̿�0 …
… … …

0 0 0 0
0 0 0 0
… … … …

0 0   0
0 0  0
0
0
 

0
0
 

 0
 0
  

0 0 …
0 0 …
0
0
 

0
0
    

…
…
 

�̿�0 0 0 0

�̿�1 �̿�0

�̿�2

�̿�3

 

�̿�1

�̿�2

 

�̿�0

�̿�1

 

�̿�0

 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

; �̿� = [

𝑔00 𝑔01
𝑔02 𝑔03

𝑔10 𝑔11
𝑔12 𝑔13

𝑔20

𝑔30

𝑔21

𝑔31

𝑔22 𝑔23

𝑔32 𝑔33

]; 
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�̿�𝑖 = 𝑔0𝑖 0 0 0 0 … 𝑔2𝑖 𝑔1𝑖 

𝑔1𝑖 𝑔0𝑖 0 0 0 … 𝑔3𝑖 𝑔2𝑖 

𝑔2𝑖 𝑔1𝑖 𝑔0𝑖 0 0 … 0 𝑔3𝑖 

𝑔3𝑖 𝑔2𝑖 𝑔1𝑖 𝑔0𝑖 0 … 0 0 

0 𝑔3𝑖 𝑔2𝑖 𝑔1𝑖 𝑔0𝑖 … 0 0 

 … … … … … … … … 

0 0 0 0 0 … 𝑔0𝑖 0 

0 0 0 0 0 … 𝑔1𝑖 𝑔0𝑖 
 

В разі використання трансформант перетворення Адамара вираз (3) можна 

записати у вигляді 

𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ 𝑓=𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ [�̿�𝑇 × �̿� +
1

𝜆
× 𝑐̿𝑇 × 𝑐̿]

−1
∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ �̿�𝑇 ∙

𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ �̅�, 

(17)    

де 𝐻𝐷̿̿ ̿̿  = 

[
 
 
 
 
 

 

𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿ 0̿ 0̿ … 0̿

0̿ 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿ 0̿ … 0̿

0̿
…
0̿

0̿
…
0̿

𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿ … 0̿
… … …

0̿ … 𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿ ]
 
 
 
 
 

 — блочно-діагональна матриця порядку 𝑁2, 

елементами якої є матричні оператори дискретного перетворення Адамара  𝐻𝑎𝑑̿̿ ̿̿ ̿̿  

порядку  𝑁; 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ — блочна матриця порядку 𝑁2 , блоками якої  є одиничні матриці 

порядку 𝑁  із знаками, що відповідають знакам перетворення Адамара. Так для 

блочної матриці порядку 𝑁2 = 82 матриця 𝐻𝐹̿̿ ̿̿  має вигляд 

𝐻𝐹̿̿ ̿̿  = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 +�̿�   +�̿� +�̿� +�̿�  +�̿� + �̿� +�̿� +𝐸̿̿ ̿̿

+�̿� −�̿� +�̿� −�̿� +�̿� −�̿� +�̿� −�̿�

+�̿�

+�̿�

+�̿�

+�̿�

+�̿�

+�̿�

+�̿�

−�̿�
+�̿�

−�̿�
+�̿�

−�̿�

−�̿� −�̿� +�̿� +�̿� −�̿� −�̿�
−�̿� +�̿� +�̿� −�̿� −�̿� +�̿�

+�̿�

+�̿�

−�̿�
−�̿�

+�̿�

−�̿�
−�̿�
+�̿�

−�̿�
−�̿�
−�̿�
−�̿�

−�̿�
+�̿�

−�̿�
+�̿�

−�̿� −�̿�
−�̿� +�̿�

+�̿� +�̿�

+�̿� −�̿� ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) 

Після внесення в (17) відповідних матричних множників до оберненої матриці 

отримаємо 

𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ 𝑓 = [𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ �̿�𝑇 ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ �̿� ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇 +
1

𝜆
∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙

𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ 𝑐̿𝑇 ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ 𝑐̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇]
−1

∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ �̿�𝑇 ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙

𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ �̅�. 

 

 

(19) 

В виразі (19) позначимо двомірні перетворення Адамара від стовпців матриці 

реставрованого 𝑓𝐻𝑎𝑑𝑥,𝑦 та спотвореного  �̅�𝐻𝑎𝑑𝑥,𝑦 образів відповідно 𝑓𝐻𝑎𝑑𝑥,𝑦 = 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙

𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ 𝑓 та �̅�𝐻𝑎𝑑𝑥,𝑦= 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ �̅�. 
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Позначимо також добуток  𝑀𝐺̿̿̿̿̿
𝐻𝑎𝑑 = 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ �̿� ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇 та   𝑀𝐺̿̿̿̿̿

𝐻𝑎𝑑
𝑇 = 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙

�̿�𝑇 ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇.  Добуток 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ �̿� ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 дає блочно діагональні матриці, оскільки 

матриці �̿�𝑖— циркулянтні. Отримаємо 

𝑓𝐻𝑎𝑑𝑥,𝑦 = [𝑀𝐺̿̿̿̿̿
2𝐻𝑎𝑑 +

1

𝜆
∙ 𝑀𝐶̿̿̿̿

2̿𝐻𝑎𝑑  ]
−1

∙ 𝑀𝐺̿̿̿̿̿
𝐻𝑎𝑑
𝑇 ∙ �̅�𝐻𝑎𝑑𝑥,𝑦, 

(20) 

де  𝑀𝐺̿̿̿̿̿
2𝐻𝑎𝑑= 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ �̿�𝑇 ∙ �̿� ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇; 𝑀𝐶̿̿̿̿

2̿𝐻𝑎𝑑= 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ ∙ 𝑐̿𝑇 ∙ 𝑐̿ ∙ 𝐻𝐷̿̿ ̿̿ 𝑇 ∙ 𝐻𝐹̿̿ ̿̿ 𝑇; 𝐺𝐺̿̿ ̿̿
2 

= �̿�𝑇 ∙ �̿� та  𝐶𝐶̿̿̿̿
2 = 𝑐̿𝑇 ∙ 𝑐̿ — циркулянтні матриці. 

Блочний характер матриць   𝑀𝐺̿̿̿̿̿
2𝐻𝑎𝑑 та 𝑀𝐶̿̿̿̿

2̿𝐻𝑎𝑑 дозволяє проводити обернення 

матриць для кожного блоку окремо. Але і в цьому випадку при  спотвореному 

образі, наприклад формату 256×256 останній блок містить 128×128 блочно-

діагональних матриць 256 порядку, що створює певні труднощі для реалізації 

операції обернення.  Тому для обернення матриці в (20) скористаємося тим самим 

прийомом, що й у випадку одновимірного сигналу. 

Матриця деградації образу в області трансформант перетворення Адамара  

[𝑀𝐺̿̿̿̿̿
2𝐻𝑎𝑑 +

1

𝜆
∙ 𝑀𝐶̿̿̿̿

2̿𝐻𝑎𝑑  ] має складну блочно-діагональну структуру.   При порядку 

матриці образу  𝑁 = 1024 її порядок становить  𝑁2 = (1024)2, а порядок 

найбільшого (останнього) блока діагоналі дорівнює  (512)2. При цьому кожен з 

блочних елементів має порядок  𝑁 = 1024.  

В роботі використано символьні переходи (15), (16), а також отримано 

символьні залежності прямого формування блоків діагоналі матриць [𝑀𝐺̿̿̿̿̿
2𝐻𝑎𝑑 +

1

𝜆
∙

𝑀𝐶̿̿̿̿
2̿𝐻𝑎𝑑  ] та 𝑀𝐺̿̿̿̿̿

𝐻𝑎𝑑
𝑇 . Результати реставрації за створеним математичним апаратом 

умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара наведено на 

рис.6 (діюче значення шуму становить σ =1 по відношенню до нормованого 

максимального значення сигналу в образі). На рис.6,а наведено вихідний образ, на 

рис.6,б — образ, спотворений неточковою імпульсною характеристикою системи 

відображення (характеристикою деградації) з адитивним шумом, на рис.6,в — 

результат реставрації в області трансформант Фур’є, а на рис.6,г — результ 

реставрації розробленим методом. При однакових втратах пам’яті та сумірному часі 

обчислень Результати, отримані запропонованим методом візуально мають більш 

високу контрасність, ніж результат реставрації, отриманий в області перетворення 

Фур’є. 

 

    

а б в г 

Рис.6 Результат реставрації двовимірного зображення 

    

Еталонне зображення Деградоване зображення
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Для створення програми реставрації двовимірних образів було взято за основу 

методи формування матриць реставрації одновимірного сигналу. Дані методи були 

описані в розділі 3. Враховуючи те, що всі ненульові елементи матриць 

двовимірного образу є одновимірні матриці, так само як нульові елементи – є 

нульовими матрицями. 

Таким чином алгоритм реставрації двовимірних образів включає в себе 

наступні кроки: 

1. Сформовати двовимірну матрицю деградації образу за допомогою 

символьного методу, особливості якого описані в третьому розділі. 

(Даний метод дозволяє в подальшому задавати будь-який порядок 

матриці, який залежить тільки від розміру зображення, що 

реставрується). 

2. За наступним алгоритмом(який проілюструєм на прикладі блоку 16-

го порядку, що для двовимірного образу має формат 2 216 16N   ) 

побудовати блочно-діагональні матриці – складові виразу (20). Для 

цього треба: 

2.1 . Сформувати коефіцієнти, при елементах матриці двовимірного образу 

(при цьому потрібно враховувати, що дані елементи є матрицями 

одновимірного образу) з парними індексами   (отримуваними з коефіцієнтів 

попередньої двовимірної матриці порядку 2 28 8N    подвоєнням індексів). 

Це матриці–елементи   �̿�16,16, �̿�16,18, �̿�16,20, �̿�16,22, �̿�16,24, �̿�16,26, �̿�16,28, 

�̿�16,30, �̿�18,18, �̿�18,20, �̿�18,22, �̿�18,24,  �̿�18,26, �̿�18,28, �̿�18,30, �̿�20,20, �̿�20,22, �̿�20,24, 

�̿�20,26, �̿�20,28, �̿�20,30, �̿�22,22, �̿�22,24, �̿�22,26, �̿�22,28, �̿�22,30,  які отримуємо  

«розширенням» з одновимірних матриць �̿�8,8, �̿�8,19, �̿�8,10, �̿�8,11, �̿�8,12, �̿�8,13, 

�̿�8,14, �̿�8,15, �̿�9,9, �̿�9,10, �̿�9,11, �̿�9,12, �̿�9,13, �̿�9,14, �̿�9,15, �̿�10,10, �̿�10,11, �̿�10,12, 

�̿�10,13, �̿�10,15,�̿�11,11, �̿�11,12, �̿�11,13, �̿�11,14, �̿�11,15 відповідно. 

2.2 . Сформувати матриці–елементи діагоналей, до яких належать матриці–

елементи, сформовані в п. 2.1. Це �̿�17,17, �̿�17,19, �̿�17,21, �̿�17,23, �̿�17,25, �̿�17,27, 

�̿�17,29, �̿�17,31, �̿�19,19, �̿�19,21, �̿�19,23, �̿�19,25,  �̿�19,27, �̿�19,29, �̿�19,31, �̿�21,21, �̿�21,23, 

�̿�21,25, �̿�21,27, �̿�21,29, �̿�21,31, �̿�23,23, �̿�23,25, �̿�23,27, �̿�23,29, �̿�23,31, які отримати  

«приведенням» з елементів  �̿�16,16, �̿�16,18, �̿�16,20, �̿�16,22, �̿�16,24, �̿�16,26, �̿�16,28, 

�̿�16,30, �̿�18,18, �̿�18,20, �̿�18,22, �̿�18,24,  �̿�18,26, �̿�18,28, �̿�18,30, �̿�20,20, �̿�20,22, �̿�20,24, 

�̿�20,26, �̿�20,28, �̿�20,30, �̿�22,22, �̿�22,24, �̿�22,26, �̿�22,28,  �̿�22,30 відповідно. 

2.3 . Сформувати матриці – елементи  �̿�16,17, �̿�16,21, �̿�16,25, �̿�16,29, �̿�20,21, �̿�20,25, 

�̿�20,29, по елементам попередньої матриці (матриці порядку 2 28 8N   ), які 

знаходяться праворуч від елементів з парними індексами, тобто по 

елементам  �̿�8,9, �̿�8,11, �̿�8,13, �̿�8,15, �̿�10,11, �̿�10,13, �̿�10,15. Ці елементи знайти з 

відповідних елементів попередньої матриці «розмноженням» та 

«проріджуванням». 

2.4 . Сформувати матриці–елементи клітин четвертого порядку (які 

знаходяться в тих самих діагоналях, що й елементи, знайдені в п.2.3), тобто 

�̿�17,18, �̿�17,22, �̿�17,26, �̿�17,30, �̿�21,22, �̿�21,26, �̿�21,30 знайти з матриць–елементів 

�̿�16,17, �̿�16,21, �̿�16,25, �̿�16,29, �̿�20,21, �̿�20,25, �̿�20,29 «приведенням» у два кроки. 
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2.5 . Матриці–елементи �̿�16,17+2, �̿�16,21+2, �̿�16,25+2, �̿�16,29+2, �̿�20,21+2, �̿�20,25+2, 

�̿�20,29+2  мають знаки коефіцієнтів перед відліками  протилежні до 

відповідних   �̿�17,18, �̿�17,22, �̿�17,26, �̿�17,30, �̿�21,22, �̿�21,26, �̿�21,30. 

2.6 . Прикінцеві коефіцієнти матриць–елементів  клітин четвертого порядку  

(треті елементи других діагоналей) �̿�18,19, �̿�18,23, �̿�18,27, �̿�18,31,  �̿�22,23, �̿�22,31,  

знайти за елементами �̿�16,16,  �̿�16,20, �̿�16,24, �̿�16,28, �̿�20,20, �̿�20,28 шляхом 

«проріджування» та «приведення» за два кроки. 

2.7 . Усі інші  коефіцієнти матриць–елементів  знайти, враховуючи симетрію (з 

точністю до знаку) елементів матриці. 

Для знаходження матриць – коефіцієнтів �̿�𝑖𝑗 було використано такі операції як:  

a) «розширення» — операція обчислень, яка призводить до збільшення вдвічі 

періоду з одночасним обчисленням проміжних середніх значень; 

b) «приведення» — операція отримання елементів головної діагоналі з 

непарними індексами з елементів з парними індексами шляхом множення  

елементів послідовності  коефіцієнтів на ряд чисел 1, -1, 1, 

i. -1, 1, -1, 1, …; 

c) «проріджування» — операція заміни нулями тих чисел, що були 

ненульовими; 

d) операція  «інверсія» — елементи мають знаки коефіцієнтів перед відліками 

протилежні до їм відповідних; 

e) всі інші операції «розширення з проріджуванням», «приведення у два кроки», 

«проріджування з приведенням у два кроки» є комбінацією операцій в п.a – d 

3. Матрицю деградації, привести до діагонального вигляду. (Для її обернення 

достатньо обчислити зворотні значення для елементів діагоналі. Такий спосіб 

дозволяє з достатньо високою точністю обчислити обернену матрицю будь-якого 

порядку).  

4. За виразом (20) отримати результати реставрації з використанням моделі 

деградації для двовимірного образу. 

 При реставрації двовимірних образів було проведено аналіз співвідношень 

сигналу/шуму для відновлених зображень в базисах перетворення Фур’є та Адамара. 

 Для зображень на рис.7 визначалося, в програмному пакеті Matlab, пікове 

співвідношення сигнал/шум (PSNR). 

PSNR = 20𝑙𝑜𝑔10

𝑚𝑎𝑥𝑖|𝑃𝑖|

√𝑀𝑆𝐸
, 

(21) 

де 𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ (𝑃𝑖 − 𝑄𝑖)

2𝑛
𝑖=1  – середньоквадратична похибка; 

 𝑃𝑖 – пікселі еталонного зображення;  𝑄𝑖- пікселі реставрованого зображення; 

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Відомо, що чим вище значення PSNR тим більша схожість 

реставрованого та еталонного зображень. Після обробки еталонного зображення 

(рис.7в) при значеннях, дисперсія шуму v=1, коефіцієнт варіації Лагранжа – 0,05, 

було отримано такі результати співвідношення сигнал – шум на виході, для 

реставрації методом умовної деконволюції в базисі перетворення Фур’є (рис.7а) – 

28,7дБ, для реставрації методом умовної деконволюції в базисі перетворення 

Адамара (рис.7б) – 31,8дБ. 
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Рис.7 Приклад реставрації образу 
  

 Як видно з результатів, наведених на рис.7, при однакових вихідних умовах 

реставрація методом умовної деконволюції в базисі перетворення Адамара дає 

кращі результати, ніж деконволюція в базисі перетворення Фур’є  

  У додатках приведено результати реставрації деградованих образів 

запропонованим методом у порівнянні до результатів, отриманих з використанням 

перетворення Фур’є, фрагменти програми реставрації за запропонованою 

модифікацією методу умовної деконволюції, а також акт впровадження результатів 

роботи у навчальний процес радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ».   

 

ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційній роботі вирішена актуальна наукова задача розробки 

модифікацій методів умовної деконволюції в базисах перетворень RTF та Адамара, 

які дозволяють підвищити якість реставрації та не вимагають значних 

обчислювальних витрат. Основні наукові та практичні результати роботи полягають 

в наступному: 

1. Проаналізовано сучасні методи реставрації одновимірних та двовимірних 

образів. Показано, що існують такі задачі, як усунення проявів ефекту Гібса, 

які не мають оптимального вирішення, тому запропоновано використання 

базисів ортогональних перетворень Адамара та RTF для реставрації образів 

методом умовної деконволюції. 

2. Удосконалено метод умовної деконволюції для реставрації одновимірних та 

двовимірних образів в базисі перетворення RTF, що дозволяє отримати 

результати реставрації без проявів ефекту Гібса. 

3. Застосування розробленої методики спрощеної модифікації базису Фур’є в 

перетворення RTF та в оберненому порядку – RTF в Фур’є, дозволяє 

зменшити обчислювальні витрати при реставрації образів в базисі 

перетворення RTF. 

4. Застосування удосконаленого методу умовної деконволюції в базисі 

перетворення Адамара, в якому відсутні спотворення, пов’язані з розмиванням 

Реставрація по Fourier Реставрація по Hadamar Еталонне зображення
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границь графоелементів, дозволяє покращити роздільну здатність результатів 

реставрації. 

5. Розроблено модифіковані методи умовної деконволюції для реставрації 

образів, що дозволяють зменшити кількість трудоємних арифметичних 

операцій. Так на приклад, коли розмір образу становить 256х256, в базисах 

перетворень Адамара та RTF така кількість операцій становить близько 10
4
 та 

10
6
 відповідно, в порівнянні до відомого методу реставрації в натуральних 

координатах, де кількість операцій становить 10
8
. 

6. Використання базису перетворення Адамара для реставрації одновимірних та 

двовимірних образів дозволяє значно покращити співвідношення сигнал/шум 

від  -3дБ до 7дБ. 

7. Розроблений метод умовної деконволюції в базисі перетворення Адамара  

дозволяє підвищити якість реставрованих зображень у порівнянні до методу 

умовної деконволюції в базисі перетворення Фур’є, не менше ніж на 6дБ. 

8. Розроблені символьні алгоритми реалізації модифікації методу умовної 

деконволюції для реставрації образів в базисі перетворення Адамара 

дозволяють спростити процедуру формування матричних операторів, 

підвищити точність та швидкодію процесів формування розв’язків, за рахунок 

обчислення лише ненульових елементів. 

9. Розроблений алгоритм приведення матриці деградації образу до діагонального 

вигляду дозволяє спростити процедуру її обернення. 
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АНОТАЦІЯ 

 

 Іванюк Н.О. Реставрація образів методом умовної деконволюції в базисі 

трансформант перетворення Адамара. – Рукопис.  

 Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи. – Національний 

технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Україна, Київ, 

2015р. 

У дисертаційній роботі розв’язано задачу реставрації одно та двовимірних 

образів в базисах трансформант перетворень RTF та Адамара. Використання цих 

базисів приводить до поліпшення якості реставрованих образів у порівнянні до 

образів, реставрованих в базисі трансформант Фур’є при сумірних витратах пам’яті 

та арифметичних операцій та значному виграші в швидкодії у порівнянні до 

реставрації в натуральних координатах.  

Розроблені в роботі модифікації методу умовної деконволюції в області 

трансформант перетворення Адамара для реставрації одновимірних та двовимірних 

образів програмно реалізовано. Результати машинного експерименту підтверджують 

висновки про поліпшення якості та збільшення відношення сигнал/шум 

реставрованих в базисі перетворення Адамара одновимірних та двовимірних образів 

у порівнянні до реставрації в базисі перетворення Фур’є. 

Ключові слова: матриця деградації образу, умовна деконволюція, 

перетворення Адамара, перетворення RTF, трансформанти перетворення, матричні 

оператори ортогональних перетворень, перетворення Фур’є. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Иванюк Н.А. Реставрация образов методом условной деконволюции в 

базисе трансформант преобразования Адамара. ‒ Рукопись. 

 Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.17 - Радиотехнические и телевизионные системы. ‒

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический 

институт", Украина, Киев, 2015. 

 В диссертационной работе решена задача реставрации одно и двумерных 

образов в базисах трансформант преобразований RTF и Адамара. Использование 

этих базисов приводит к улучшению качества отреставрированных образов по 

сравнению с образами, которые были отреставрированы в базисе трансформант 

Фурье при соизмеримых затратах памяти и арифметических операций, и 

значительном выигрыше в производительности по сравнению с реставрацией в 

натуральных координатах. 

 Разработанные в работе модификации метода условной деконволюции в 

области трансформант преобразования Адамара для реставрации одномерных и 

двумерных образов реализованы в программной среде. Результаты машинного 

эксперимента подтверждают выводы об улучшении качества и увеличении 

отношения сигнал/шум реставрированных в базисе преобразования Адамара 
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одномерных и двумерных образов по сравнению с реставрацией в базисе 

преобразования Фурье. 

 Ключевые слова: матрица деградации образа, условная деконволюция, 

преобразование Адамара, преобразование RTF, трансформанты преобразования, 

матричные операторы ортогональных преобразований, преобразование Фурье. 

 

 

ANNOTATION 

 

Ivaniuk N. Image restoration by conventional deconvolution method in 

Hadamard transformation basis.  
Dissertation for the scientific degree of candidate of technical sciences by specialty 

05.12.17 – Radio engineering and television systems. – National Technical University of 

Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine, Kyiv, 2015.  

 Restoration problem of one- and two-dimensional images in RTF and Hadamard 

transformation bases is solved in this dissertation. (RTF transformation is a "copy" of 

difference methods).  The use of these bases lead to improvement of restored images 

quality compared to restored images in Fourier transformation basis and in natural 

coordinates. It can be achieved with the same cost of memory, number of arithmetic 

operations compared to restoration in Fourier transformation basis and the significant 

increase of operation compared to restoration speed in natural coordinates. 

 The transition algorithms of information representation from Fourier to RTF 

transformation field is developed to use RTF transformation basis. 

 Image restoration by conventional deconvolution method in Hadamard 

transformation base should also be seen as an extension of using the mathematical 

apparatus of multiple transformations. 

 The comparing of restoration results is held. It gives better quality of restored signal 

in RTF transformation basis compared with quality of restored signal in Fourier 

transformation basis in most cases. 

 In contrast to Fourier transformation base solving the conventional deconvolution   

problem in Hadamard transformation base is more responsive for signals with 

discontinuities of the first kind because of Hadamard functions nature. 

 The method of forming the coefficients of the impulse response of the system counts 

is developed in this work. Impulse response of the system distorts the original image 

irrespective of its samples quantity.  

 The inverse degradation matrix of image is found using symbolic algorithm of 

matrix operators forming with any order. Therefore, the main problem of algorithm 

realization is solved in Hadamard basis. 

 The symbolic algorithm of matrix operators forming for estimation the restoration 

signal spectrum is developed to increase the operation speed and to improve the 

calculation accuracy by the transition from the natural coordinates to Hadamard 

transformation basis. It is achieved by exclusion of many additions and subtractions of 

identical values. 
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 This method becomes competitive (for speed) with conventional deconvolution 

method in the Fourier transformation basis because of using the proposed method of 

inverse degradation matrix forming. 

 The developed modifications of conventional deconvolution method in Hadamard 

transformation base for one- and two-dimensional images restoration is realized in 

software environment. 

 The results confirm the conclusions of quality and signal / noise ratio improvement 

of one- and two-dimensional images restoration in Hadamard transformation base 

compared with Fourier transformation base. 

 Keywords: image degradation matrix, conventional deconvolution, Hadamard 

transformation, RTF transformation, transformant, matrix operators of orthogonal 

transformations, Fourier transformation. 
 

 

 

 
 




