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Кіріспе 

Картографиялық түсірілімдерде объектілерді бөлу және тану компьютерлік 

көрудегі маңызды бағыттардың бірі. Бұл міндетті шешу жасанды жүйелердің 

қоршаған кеңістікті қабылдауға, оны жеке логикалық бөліктерге бөлуге және 

қоршаған әлем объектілерімен интерактивті өзара іс-қимылды жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

    Бұл жұмыстың мақсаты картографиялық суреттердегі көлдердің 

статистикалық параметрлерін бағалау міндетін шешу кезінде контурлық талдау 

әдістерін зерттеу, іске асыру және салыстыру болып табылады. 

Алгоритмді жасау OpenCV кітапханасын пайдалану арқылы С++ тілінде 

жүргізіледі. OpenCV-компьютерлік көру алгоритмдері, бейнелерді өңдеу және 

ашық кодпен жалпы мақсаттағы сандық алгоритмдер кітапханасы, ол өңдеу 

процесін жеңілдетуге және жеделдетуге мүмкіндік береді. 

Іске асыру әдістері 

 Негізгі деректер-көл бейнелері бар жерсеріктен түсірілген суреттер. Негізгі 

міндеттер көлдерді детектеу, олардың статистикалық параметрлерін бағалау 

(орналасқан жері, ауданы), су жамылғысының өзгеру динамикасын бағалау 

мақсатында түрлі жылдардағы суреттерді салыстыру болып табылады. 

Бұл жұмыста көлдерді детектеудің 3 алгоритмі зерттеледі, салыстыру 

нәтижелері келтіріледі.  

Бірінші алгоритм келесі кезеңдерден тұрады: 

1. Суретті сұр реңктерге аудару. 

2. Гаусстық тегістеу (шайылу). 

3. Массивтен әрбір элемент бойынша биттік айырманы есептеу. 

4. Дилатацияны морфологиялық түрлендіруді қолдану. 

5. Морфологиялық түрленуді қолдану. 

6. Суретті бинаризациялау. 

7. Қалпына келтіру функциясын қолдану. 

8. Статистикалық параметрлерді табу. 

Екінші алгоритм келесі кезеңдерден тұрады: 

1. Лаплас операторын қолдану. 

2. Медиандық сүзгіні қолдану арқылы шайылу. 

3. Алынған нәтижелерді жинақтау. 

4. Суретті бинаризациялау. 

5. Статистикалық параметрлерді табу. 

Үшінші алгоритм келесі кезеңдерден тұрады:  

1. Соболь операторының суреттің жарықтылық градиентін өңдеуі. 

2. Орауды есептеу арқылы суреттің жуылуы. 

3. Алынған нәтижелерді жинақтау. 

4. Гаусстық тегістеу (шайылу). 

5. Дилатацияны морфологиялық түрлендіруді қолдану. 

6. Морфологиялық түрленуді қолдану. 

7. Алынған нәтижелерді жинақтау. 

8. Суретті бинаризациялау. 

9. Статистикалық параметрлерді табу. 



Суретті бинаризациялау суретті монохромды бейнеге формулаға түрлендіреді: 

 

𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) = {
max
𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝐼𝑓 𝑠𝑟𝑐(𝑥, 𝑦) > 𝑇(𝑥, 𝑦)

0                 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
  ,     

 

мұнда, Т(х, у) - әрбір пиксель үшін жеке есептелетін табалдырық. Гаусс 

тегістеу (жуу) – бұл сүзгі суретте шуды жою үшін қолданылады. Бұл сүзгінің 

ядросын формуламен білдіруге болады. 

𝐹(𝑖, 𝑗) =
1

2𝜎2𝜋
exp (−

𝑖2+𝑗2

2𝜎2
) , 

мұнда i, j-сурет пикселінің координаттары; f-сигнал, ал σ-бастапқы бейнедегі 

шу. 

Соболь операторы әрбір нүктедегі суреттің жарықтылық градиентін есептеу 

үшін қолданылады. Gx және Gy-екі матрица, онда әрбір нүкте х және у бойынша 

шамаланған туынды болады. Олар Gx және Gy матрицасын көбейту және екі 

матрицаны қосу жолымен есептеледі, нәтижесінде алынған нәтиже x және y 

ағымдағы координаттарына жаңа суреттегі жазылады: 

𝐺 = √𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2 . 
Эксперименттерді жүргізу кезінде алынған нәтижелерді көрсету. 

 

 
a 

 
b 

Сурет.1(a,b) .  

Көлдердің картографиялық суреті. 

2 (а,b) суретте бірінші алгоритм экспериментінің нәтижелері келтірілген. 

 

                                          
                                                                 a 



 
b 

Сурет.2(a,b). Бірінші алгоритмді қолдану нәтижелері. 

 

3 (а,b) суретте екінші алгоритмнің эксперимент нәтижелері келтірілген. 

 

 
а 

                                      
b 

Сурет.3(a,b). Екінші алгоритмді қолдану нәтижелері. 

4 (а,b) суретте бірінші алгоритм экспериментінің нәтижелері келтірілген.     

 

                                      
a 

 
b 

Сурет.4(a,b). Үшінші алгоритмді қолдану нәтижелері. 

 



Берілген эксперименттің нәтижесінен 3 алгоритмдер, көлдердің дәл және көп 

саны екінші алгоритм берді. Бірінші алгоритммен алынған нәтижелер артық, 

өйткені табылған көлдер емес аймақтар болып табылады. Үшінші алгоритм 

көлдердің аз мөлшерін бөлді. 

 

Қорытынды 

OpenCV кітапханасының кескіндерін талдау және өңдеудің белгілі әдістері 

мен алгоритмдеріне шолу жасалды. 

Бұдан әрі ДРК шеңберінде ұю нейрон желісін қолдану, алынған нәтижелерді 

ArcGIS бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен алынған нәтижелермен 

салыстыру және картографиялық суреттердегі көлдердің статистикалық 

параметрлерін бағалаудың оңтайлы нұсқасын анықтау жоспарлануда. 
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