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Комп’ютерний аналіз растрових зображень – один із актуальних напрямів 
сучасної електронної мікроскопії. Перспективною є розробка алгоритмів 
фільтрації та  кластерної векторизації елементів растрових зображень, отриманих 
за допомогою електронного мікроскопа.  

Розглянемо алгоритми векторизації кластерів простої форми на типових 
зображеннях електронної мікроскопії. Загалом як кластери розглядаються 
сукупності елементів, згрупованих за визначеними класами із заданими 
параметрами, які змінюються у певних межах, характерних для кожного класу. На 
растрових зображеннях такими елементами будемо вважати пікселі зображення. 
Як параметри для групування ми вибрали відстань між пікселями та трискладовий 
вектор яскравості пікселів у триколірному графічному стандарті зображення ВМР. 
Вибір метрики для вимірювання відстані між елементами кластерів у фазовому 
просторі параметрів кластеризації визначає алгоритми формування кластерів [1,2]. 
Для апробації алгоритмів фільтрації та кластеризації виберемо  мікроскопічне 
растрове зображення поверхні CdI2 (рис. 1) з наявними  металічними кластерами 
[3] . 

  

 
 

Рис. 1 Мікроскопічне растрове зображення поверхні CdI2 . 
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Першим етапом у кластеризації зображення є початкова фільтація 

зображення з метою усунення шумових завад. Для цього використовують лінійні 
згладжувальні фільтри із заданою апертурою, зокрема, гаусові фільтри. Однак в 
електронній мікроскопії часто спостерігається поряд із гаусовим шумом також 
імпульсний шум, зумовленний електронною схемою растрової розгортки. Цей 
шум проявляється на зображенні у вигляді  хаотичних вкраплень світлих та 
чорних точок. У разі застосування лінійних згладжувальних фільтрів шляхом 
реалізації двовимірної цифрової згортки кожна шумова точка буде робити внесок 
в усі елементи вікна фільтра, водночас спостерігатиметься розмиття меж 
інформативних сегментів зображення, що є недоліком такого типу фільтрації. 
Вдалим вирішенням цієї проблеми може бути використання нелінійного 
медіанного фільтра. У разі медіанної фільтрації також використовують обробку 
кожного пікселя зображення, а для оцінки значення – вікно фільтра з деяким 
радіусом. Значення яскравості всіх пікселів розміщують у порядку зростання і для 
оцінки вибирають значення центрального елемента в цій упорядкованій 
послідовності. Далі цей процес повторюють для наступної точки. На рис. 2 
показано результати застосування медіанного фільтра з радіусом вікна фільтра 2 
пікселі. Спостерігається значне усування імпульсного шуму зі збереженням 
відносної чіткості кластерних меж. 

 

  
 

Рис.2. Елементи зображення до застосування  медіанного фільтра (а) та після (б). 
 

Наступним етапом у векторизації кластерів після усунення шумових завад є 
бінаризація зображення, яка полягає у виділенні елементів зображення, що 
відповідають заданим межам параметра яскравості [4]. Цей параметр визначає 
кількість елементів, які будуть входити у кластер, та кількість утворених 
кластерів. Залежність яскравості пікселів від кількості утворених кластерів та їхнє 
об’єднання відображають за допомогою графіків, які називаються дендрограмами. 
Для кластеризації елементів бінаризованого зображення було реалізовано один з 
агломеративних алгоритмів [1,2], який полягає у таких кроках: на першому кроці 
кожен активний піксель (на бінаризованих зображеннях активні пікселі показані 
чорним кольором) уважають окремим кластером. Якщо відстань між двома 
кластерами не перевищує заданого порогового значення, то такі кластери 
об’єднують. Цей крок повторюється доти, доки не завершиться процес об’єднання 
кластерів. У підсумку реалізованого алгоритму кластеризації отримані масиви 
пікселів для кожного кластера були апроксимовані геометричними кругами. 
Координати центрів кругів визначали як середні значення координат пікселів 
масиву кожного кластера. Лінійні розміри кожного пікселя були вибрані 
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одиничними. Радіус круга кластера розраховувався з огляду на площу кластера, 
яка дорівнює сумі площ пікселів масиву кластера. Векторизоване зображення 
досліджуваної кластерної структури показано на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Векторизоване зображення кластерів металічного кадмію на поверхні CdI2 
 

Як кількісні характеристики кластерної структури можна розглядати розподіл 
густини кластерів за радіусом кластера та  середній радіус кластерів. Для 
характеристики однорідності можна застосовувати відношення 
середньоквадратичного відхилення до мінімальної відстані між двома кластерами. 
Міру впорядкованості можна схарактеризувати відхиленням координаційного 
числа для деякого околу, тобто скільки сусідніх кластерів потрапляє в окіл 
заданого радіуса одного кластера. З урахуванням масштабу отриманого 
растрового зображення та його піксельного розміру знайдено лінійний розмір 
одного пікселя –  0,01 мкм. Для реальних розмірів зображення отримаємо такі 
значення числлових характеристик кластерної структури: мінімальна відстань між 
кластерами за заданим напрямком Smin= 0,58 ± 0,38 мкм; відносна похибка 
Vmin=0,65; координаційне число для околу радіусом Rcrd= 0,6 мкм – Ncrd= 3,9 ± 1,2, 
відносна похибка Vcrd= 0,32. 

Отже, з отриманих результатів випливає ефективність застосування 
нелінійного медіанного фільтра за наявності імпульсних шумів на растрових 
зображеннях. Запропонована методика та алгоритми кластеризації елементів на 
растрових зображеннях електронної мікроскопії дає змогу розраховувати низку 
числових характеристик досліджуваної кластерної структури.    
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