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КОМБІНАЦІЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ХАФА ТА ДЕТЕКТОРА КЕННІ  

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДІЛЕННЯ ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ 

НА ЗОБРАЖЕННЯХ 

 

Вступ. Перетворення Хафа [1] (Hough transform) широко застосовується в 

системах автоматизованого аналізу зображень для визначення фігур, описува-

них аналітичними рівняннями. 

Іноді виникає проблема визначення простих об’єктів, описуваних еліпса-

ми або прямими. У статті розглядаються методи пошуку та визначення прямих. 

З таких об’єктів можуть складатися різні геометричні фігури, макети будівель, 

дорожні карти і т. д. 

Методи, застосовувані при підготовці зображень до дослідження і при 

основній обробці використовують досить ресурсомісткі обчислення, тому про-

блема оптимізації є актуальною для такого роду алгоритмів. 

Зниження часу отримання результату може бути досягнуто за допомогою 

розпаралелювання алгоритму. При знаходженні об’єктів за допомогою перет-

ворення Хафа використовується метод, заснований на алгоритмічної парадигмі 

«розділяй і володарюй», що дозволяє розділити обчислення між потоками. Суть 

підходу полягає в тому, що кожному потоку віддається своя частина зображен-

ня або масив чисел, які піддаються обробці. Обчислення в різних потоках не 

залежать одне від одного, тому можуть вироблятися одночасно і без синхроні-

зації. 
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Також оптимізація може бути проведена за допомогою доопрацювання і 

поліпшення самого алгоритму виявлення об’єктів і знаходження їх параметрів. 

Обробка зображення. 

Спочатку зображення з кольорового переводиться в чорно-біле. Це до-

зволяє скоротити обсяг використовуваної пам’яті і зберігати в три рази менше 

інформації про колір точки. Результат цього кроку продемонстровано на рисун-

ках 1 і 2. 

Наступним кроком обробки стає поліпшення контрасту і бінаризація зо-

браження з використанням  методу Кенні [2]. Як правило, при пошуку контурів 

об’єкта використовуються оператори Собеля або Щарри, але дослідження, про-

ведені в рамках роботи, показали, що метод Кенні дає менше шумів і помилко-

вих кордонів. Коли на зображенні дуже багато різних дрібних деталей, то саме 

за допомогою цього підходу ми можемо зменшити їх кількість на вихідному 

зображенні. Тобто ми відсіюємо непотрібні нам елементи на зображенні і зме-

ншуємо час роботи нашої системи. 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Вхідне зображення 

 

 
Рисунок 2 – Перехід до чорно-білого формату 

 

Якщо б ми продовжили роботу з цим зображенням та одразу застосували 

до нього детектор Кенні, то ми б отримали зображення, що показане на рисун-

ку 3. 
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Рисунок 3 – Результат пошуку ліній за допомогою детектора Кенні, без згладжування 

 

Як бачимо, на зображенні дуже багато сторонніх частинок, які збільшать 

витрати ресурсів при подальшій його обробці с застосуванням методу Хаффа, 

який покаже менш ефективні результати. Тому вирішено застосувати згладжу-

вання перед оператором Кенні, що значно зменшить шуми і дозволить позбави-

тися додаткових непотрібних елементів на зображенні. Для цього була викори-

стана змінна середня фільтрація. Ідея змінної середньої фільтрації просто змі-

нити значення кожного пікселя у зображенні із середньою вартістю своїх сусі-

дів, у тому числі себе. Це має ефект усунення піксельних значень, які не відо-

бражають їх оточення. І потім це усе зводиться до згортання. Після цього, ми 

отримали результат, який показано на рисунку 4. 

 
Рисунок 4 – Результат застосування згладжування перед застосуванням детектора Кен-

ні 
 

Як видно з результатів, при застосуванні згладжування обриси мосту ста-

ли більш чіткими та зникли майже всі сторонні лінії. Тобто якщо ми в подаль-

шому застосуємо метод Хафа до отриманого зображення, то ми отримаємо 

більш коректні данні, при тому, що продуктивність роботи програми виросте. 

Висновки. Знайдене удосконалення методу Хафа за допомогою детекто-

ра Кенні дає гарні результати. При використанні згладжування перед викорис-
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танням детектора Кенні, ми отримуємо чистіший результат, при тому, що час 

роботи системи зменшується на 5–10 відсотків, залежно від зображення. 

Надалі продовжуватиметься дослідження алгоритму з метою скорочення 

обчислювальних витрат на обробку деяких контурних точок, які, насправді є 

помилковими (шуми) або надлишковими. 
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