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Άζκηζη 1
1B

Σθνπόο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη ε εμνηθίσζή ζαο κε ηνλ 2Δ δηαθξηηό
κεηαζρεκαηηζκό Fourier (DFT) θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζε MATLAB.
Δηαβάζηε ηελ εηθόλα “Lena512.jpg”, κεηαηξέςηε ηελ ζε double (im2double) θαη
ππνινγίζηε ηνλ θεληξαξηζκέλν DFT ηεο εηθόλαο (απεηθόληζε ησλ κεδεληθώλ
ζπρλνηήησλ ζην θέληξν ηεο εηθόλαο κε ηελ εληνιή fftshift).
Ο DFT είλαη κηγαδηθόο αξηζκόο θαη ζπλήζσο ε κεδεληθήο ζπρλόηεηαο ζπληζηώζα ηνπ
κέηξνπ ηνπ είλαη πνιύ κεγάιε ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο. Σπλεπώο, γηα λα
απεηθνληζηεί θαιύηεξα ν κεηαζρεκαηηζκόο απηό πνπ γίλεηαη είλαη λα απεηθνλίδνπκε
ηελ πνζόηεηα log(1 | F (k , l ) |) γηα ην κέηξν θαη    F (k , l ) γηα ηε θάζε.
α) Να δείμεηε ην κέηξν θαη ηε θάζε ηνπ DFT ηεο εηθόλαο (ρξεζηκνπνηήζηε
θαηάιιεια ηελ εληνιή abs γηα ην κέηξν θαη ηελ εληνιή angle γηα ηε θάζε).
β) Υπνινγίζηε ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό Fourier (εληνιή ifft2 κε όξηζκα
απηό πνπ έδσζε ε fft2), δηαηεξήζηε κόλν ην πξαγκαηηθό κέξνο θαη δείμηε ην
απνηέιεζκα. Πξέπεη λα ζαο δίλεη ηελ αξρηθή εηθόλα. Καλνληθά, ην θαληαζηηθό κέξνο
(αληίζηνηρα ε θάζε) ηνπ απνηειέζκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη παληνύ κεδέλ, αιιά ιόγσ
ζθαικάησλ αθξίβεηαο ζπλήζσο εκθαλίδεηαη θάπνηνο πνιύ κηθξόο παξάγνληαο
θαληαζηηθνύ κέξνπο (αληίζηνηρα θάζεο).
γ) Η πιεξνθνξία ηεο θάζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ
αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό. Γηα λα ην θαηαιάβεηε ππνινγίζηε ηνλ αληίζηξνθν
κεηαζρεκαηηζκό ηνπ DFT πνπ ππνινγίζαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα ρσξίο λα
ιάβεηε ππόςε ηε θάζε (ρξεζηκνπνηόληαο κόλν ην κέηξν ηνπ ππνινγηζκέλνπ DFT θαη
ζέηνληαο ηε θάζε ίζε κε κεδέλ) θαη δείμηε ηελ εηθόλα. Να επαλαιεθζεί ην ίδην
ρξεζηκνπνηόληαο κόλν ηε θάζε (κε κέηξν κεδέλ).
δ) Να γίλεη ην ίδην ρξεζηκνπνηώληαο ην κέηξν ηνπ DFT ηεο εηθόλαο “ Lena512.jpg”
θαη ηε θάζε ηνπ DFT ηεο εηθόλαο “Barbara512.jpg”.
Να παξαδνζεί θαη ν θώδηθαο ζε MATLAB.

Άζκηζη 2
2B

Η άζθεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηδαληθώλ θίιηξσλ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο.
Δηαβάζηε ηελ εηθόλα “Lena.jpg”. Υπνινγίζηε ηνλ DFT ηεο εηθόλαο θαη κεηαηνπίζηε
ηνλ ζην θέληξν ηνπ πιαηζηνπ ηεο εηθόλαο.
α) Υινπνηήζηε έλα ηδαληθό ρακεινπεξαηό θίιηξν ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο
δηαηεξώληαο κόλν ην 51x51 θεληξηθό ηκήκα ηνπ DFT θαη εθαξκόζηε ην ζηελ εηθόλα.
β) Υινπνηήζηε έλα ηδαληθό πςηπεξαηό θίιηξν ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο κεδελίδνληαο
ην 51x51 θεληξηθό ηκήκα ηνπ DFT θαη εθαξκόζηε ην ζηελ εηθόλα.
Σε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο λα δείμεηε ηε θηιηξαξηζκέλε εηθόλα ζην
πεδίν ηνπ ρώξνπ (αληίζηξνθνο DFT) θαη ηνλ ινγάξηζκν ηνπ κέηξνπ ηνπ DFT πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ εηθόλα.
γ) Υπνινγίζηε ηνλ αληίζηξνθν DFT ηνπ ηδαληθνύ ρακεινπεξαηνύ θίιηξνπ πνπ
θαηαζθεπάζαηε ζην εξώηεκα α) θαη πάξηε ηνλ DFT ηνπ απνηειέζκαηνο. Δειαδή, αλ
H είλαη ην ηδαληθό ρακεινπεξαηό θίιηξν ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο ππνινγίζηε ην
G=DFT((DFT-1(Η))). Να δεηρζεί ην κέηξν ηνπ G θαη λα αηηηνινγεζεί ην απνηέιεζκα
πνπ βιέπεηε ζε ζρέζε κε ην Η.
δ) Δηαβάζηε ηελ εηθόλα “LenaBarred1.jpg” θαη εθαξκόζηε έλα θίιηξν ζην πεδίν ηεο
ζπρλόηεηαο έηζη ώζηε λα κε θαίλνληαη ηόζν έληνλα νη θαηαθόξπθεο κπάξεο ρσξίο
ηαπηόρξνλα λα αιινηώλεηαη πνιύ ε εηθόλα. Να δείμεηε ηελ αξρηθή εηθόλα, ην θίιηξν
θαη ηελ θηιηξαξηζκέλε εηθόλα θαη λα εμεγήζεηε γηαηί επηιέμαηε απηό ην θίιηξν. Δε
κε ελδηαθέξνπλ πνιύπινθα θίιηξα. Έλα ζρεηηθά απιό θίιηξν είλαη αξθεηό.
Να παξαδνζεί θαη ν θώδηθαο ζε MATLAB.

Άζκηζη 3
α) Υπνινγίζηε ηνλ DFT ηεο εηθόλαο “Lena.jpg” θαη κεδελίζηε ηε ρακειή θεληξηθή
ζπρλόηεηα, δειαδή Η(0,0)=0. Αληηζηξέςηε ζην πεδίν ηνπ ρώξνπ ην απνηέιεζκα. Να
δείμεηε ηελ εηθόλα πνπ πξνθύπηεη θαη λα εμεγεζεί ην απνηέιεζκα πνπ βιέπεηε.
β) Υπνινγίζηε ηε κέζε ηηκή ηεο εηθόλαο “Lena.jpg” θαη ζπγθξίλεηε ην απνηέιεζκα κε
ηελ ηηκή ηνπ DFT ζηελ ρακειή θεληξηθή ζπρλόηεηα Η(0,0). Να εμεγεζεί ην
απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη.

Άζκηζη 4
Τν θάζε πςηπεξαηό θίιηξν ραξαθηεξίδεηαη, ζην πεδίν ηνπ ρώξνπ, από κία νμεία
κεηάβαζε ζην θέληξν ηνπ (βι. ζρ. 4.53 ηνπ βηβιίνπ πνπ αλαπαξάγεηαη παξαθάησ).
Να εμεγήζεηε ηελ πξνέιεπζε απηήο ηεο κεηάβαζεο.
Υπόδεημε: Πνηά είλαη ε ζρέζε ηδαληθνύ ρακεινπεξαηνύ θαη πςηπεξαηνύ θίιηξνπ;

