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-x=0,1,…M-1   y=0,1,….,N) باشد،              M*N يک تصوير با ابعاد  f(x,y) فرض کنيد •
DFT:Discrete) دوبعدیتبديل فوريه گسسته (1 Fourier Transform) برای اين تصوير به 

:  صورت زير تعريف می شود

مستطيل فرکانسی تعريف می شود، اغلب v=0,1,…,N-1 و u=0,1,…,M-1ناحيه مستطيلی که با •
(Frequency Rectangle) ناميده می شود .

:   با رابطه زير تعريف می گردد(Inverse DFT)  تبديل فوريه گسسته معکوس •

در بعضی .  در رابطه تبديل فوريه يا تبديل فوريه معکوس ظاهر شودMN/1 مهم نيست که ضريب •
. کتابها ضريب به صورت                در هر دو رابطه ظاهر می شود
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 که تغييرات فرکانسی تصوير در امتداد      v و u فرکانس تصوير با مولفه های •
 فاصله يک نقطه از    u-vدر صفحه . افقی و قائم را نشان می دهند مشخص می شود   

بنابراين نقاطی که به مرکز مبدا روی يک     . مبدا، فرکانس آن محسوب می شود  
.    دايره قرار دارند هم فرکانس هستند  

22 vuf +=
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 و F(1,1) شروع می شود،  1 انديس آرايه ها با  Matlab چون در محيط •
f(1,1) در اين محيط متناظر با F(0,0) و f(0,0)  در رابطه تبديل فوريه و 

. معکوس تبديل فوريه هستند
 .  تبديل فوريه ناميده می شودDCمولفه ، F(0,0)مقدار تبديل فوريه در مبدا،  •

.  است f(x,y)برابر متوسط   MNاين مقدار 
.   استمختلط حقيقی نيز باشد، تبديل فوريه آن f(x,y) در حالت کلی حتی اگر •
به (Phase Angle)  زاويه فاز و (Fourier Spectrum)  طيف فوريه •

 قسمت  I(u,v) قسمت حقيقی و  R(u,v)صورت زير تعريف می شوند که در آن 
.  است F(u,v)موهومی 
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 به صورت مربع قدرمطلق تبديل فوريه    (Power Spectrum)طيف توان •
:تعريف می گردد

به  برای آناليز طيفی تصوير، می توان طيف تبديل فوريه يا طيف توان را   •
.  (Visually Analyzing)صورت تصوير نمايش داد 

 conjugate) تقارن مزدوج حقيقی باشد، تبديل فوريه آن دارای  f(x,y)اگر •
Symmetry)   استتقارن زوج است، به اين معنی که طيف فوريه دارای  :
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 متناوب   v و  uمی توان به راحتی نشان داد که تبديل فوريه در جهت های  •
: همچنين تصوير به دست آمده از تبديل فوريه معکوس نيز متناوب است . است

به دليل خاصيت . شکل زير اين تناوب را برای حالت يک بعدی نشان می دهد•
يعنی برای نمايش طيف، . تقارن مزدوج، طيف مثبت و منفی نيز متقارن است

.  کافی است[M-1,0]نصف بازه 
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: اين تناوب را می توان مطابق شکل زير برای تصوير نيز تعميم داد •
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•DFT   و معکوس آن با الگوريتم تبديل فوريه سريع (FFT: Fast Fourier 
Transform) و با فرمت زير به دست می آيد   .F=fft2(f)                      

.ابعاد تبديل فوريه و خود تصوير با فرمت فوق برابر خواهند بود
فرمت زير .   نياز خواهد بود zero padding اغلب برای فيلتر کردن تصوير، •

          F=fft2(f,P,Q). خواهد بود P*Qاين عمل را انجام داده و ابعاد تبديل 
به دست می  طيف يا دامنه تبديل فوريه با گرفتن قدرمطلق از تبديل فوريه تصوير   •
                                                               S=abs(F): آيد
 تبديل فوريه که با نمايش اين تبديل به  (Visual analysis) تحليل ديداری •

.صورت يک تصوير انجام می گيرد، در حوزه فرکانس اهميت زيادی دارد
برای نمايش آن با تابع به دليل بزرگ بودن اعداد در تبديل فوريه تصوير،  •

imshow از تبديل لگاريتمی استفاده می گردد        .   S1=log(1+abs(F))
imshow(s1,[])   
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.   می توان از تبديل فوريه آن به دست آوردifft2تصوير اوليه را با تابع  •
f=real(ifft2(F));
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f=imread('cameraman.tif');
F=fft2(f);
s=abs(F);
s1=log(1+s);
s2=fftshift(s1)
f1=real(ifft2(F));
subplot(2,3,1);imshow(f,[]);title('Original Image');
subplot(2,3,2);imshow(s,[]);title('FFT');
subplot(2,3,3);imshow(s1,[]);title('LOG transform');
subplot(2,3,3);imshow(s2,[]);title(‘fftshift');
subplot(2,3,5);imshow(f1,[]);title('Inverse FFT');
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: فيلتر کردن در حوزه فرکانس•
:  اساس فيلتر کردن در حوزه فرکانس به صورت بلوک دياگرام زير است •
سخ  تبديل فوريه تصوير ورودی بعد از پيش پردازش، در حوزه فرکانس در پا •

يی به فرکانسی فيلتر مورد نظر ضرب شده و با تبديل فوريه معکوس، تصوير نها 
.  دست می آيد
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.نجام گيردفيلترهای مکانی که قبال استفاده شد، می تواند در حوزه فرکانس نيز ا•
 می در حوزه مکانی عمل فيلترينگ با کانولوشن تصوير و ماسک فيلتر به دست  •
می در حوزه فرکانس، اين کار با ضرب تبديل فوريه فيلتر و تصوير به دست . آيد
. آيد

:  تابع تبديل فيلتر حوزه مکانی را به فرکانسی تبديل می کندfreqz2با تابع •
H=freqz2(h,R,C)

 فيلتر  h تعداد ستونهای آن و    C تعداد سطر و R فيلتر در حوزه فرکانس،  Hکه 
.در حوزه مکان است

 را برای هر دو sobel برای مقايسه فيلترينگ حوزه زمان و فرکانس، فيلتر •
اين فيلتر لبه های افقی و عمودی را آشکار   . حوزه اعمال کرده و مقايسه می کنيم 

. می کند
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: مثال•
f=imread('cameraman.tif');
h1=fspecial('sobel');                 %horizontal mask in spatial domain
h2=h1';                                     %vertical mask in spatial domain
gs1=imfilter(f,h1);                     %horizontal edges
gs2=imfilter(f,h2);                     %vertical edges
gs=imadd(gs1,gs2,'uint16');

[R,C]=size(f);
H1=fftshift(freqz2(h1,R,C));      %horizontal filter in frequency domain
H2=fftshift(freqz2(h2,R,C));      %vertical filter in frequency domain
F=fft2(f);
GF1=H1.*F;                              % Filtering in frequency domain
GF2=H2.*F;                              % Filtering in frequency domain
gf1=abs(real(ifft2(GF1)));          %horizontal edges
gf2=abs(real(ifft2(GF2)));          %vertical edges
gf=imadd(gf1,gf2,'uint16');

subplot(2,2,1);imshow(f,[]);title('Original Image');
subplot(2,2,2);imshow(gs,[]);title('Sobel Filtering in Spatial Domain');
subplot(2,2,3);imshow(gf,[]);title('Sobel Filtering in Frequency Domain');
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 فيلتر حوزه فرکانسی را از حالت متمرکز خارج ساخته و به فرم مناسب fftshift تابع •
. برای فيلترينگ تبديل می کند
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:توليد فيلتر مستقيمًا در حوزه فرکانس •
در اين قسمت . در قسمت قبل، فيلتر فرکانسی از روی ماسک فيلتر مکانی توليد شد
.در باره بدست آوردن مستقيم فيلتر در حوزه فرکانس بحث خواهد شد

 (LPF: Low Pass Filter)  فيلتر پايين گذر  •
:تابع يک فيلتر پايين گذر ايده آل به صورت زير تعريف می شود •

•D0  يک عدد غير منفی وD(u,v) فاصله نقطه (u,v)مکان .   تا مرکز فيلتر است
چون فيلترينگ حوزه فرکانسی . يک دايره است    D(u,v)= D0هندسی نقاطی که 

ی را که باضرب در تبديل فوريه تصوير ورودی به دست می آيد، اين فيلتر مقادير 
و مقادير خارج ) فيلتر برای اين ناحيه يک است(داخل دايره فوق هستند حفظ کرده   

).  فيلتر برای اين ناحيه صفر است( از دايره را حذف می کند  
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Butterworth   (BLPF)فيلتر پايين گذر   •
نيست و فيلتر ايده آل در عمل و با عناصر الکترونيک محدود قابل پياده سازی   •

. فقط با شبيه سازی کامپيوتری قابل نمايش است
باترورث از  يکی از روشهای پياده سازی فيلتر پايين گذر عملی، فيلتر پايين گذر •

:  با تابع تبديل زير است D0  (cutoff Frequency) و فرکانس قطع  nدرجه 

وقتی . نيست  D0 بر خالف فيلتر ايده آل، اين فيلتر دارای ناپيوستگی در  •
D(u,v)= D0  مقدار ،H(u,v)=0.5 مقدار ماگزيمم%50 بوده و به 

)H(u,v)=1  ( ميرسد.
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Guassian  (GLPF)فيلتر پايين گذر •
: تابع تبديل اين فيلتر به صورت زير تعريف می شود•

     انحراف استاندارد بوده و با فرض فرکانس قطع به صورت   •
: تابع تبديل فيلتر به صورت زير خواهد بود

 مقدار  %60.7 بوده و به H(u,v)=0.607، مقدار  D(u,v)= D0 وقتی •
. ميرسد ) H(u,v)=1(ماگزيمم
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 برای افزايش سرعت به دست آوردن تابع تبديل فيلتر، می    Matlab در محيط •
 از  H(u,v)، مقاديرM*Nبرای يک فيلتر .  استفاده نمودmeshgridتوان از تابع 

H(0,0)  تا H(M-1,N-1) بايستی محاسبه گردد  .
.  آماده می کندFor را بدون استفاده از حلقه  (u,v) مقادير meshgrid تابع •
 مثال•

u=0:3;
v=0:3;
[V,U]=meshgrid(v,u)
V =

0     1     2     3
0     1     2     3
0     1     2     3
0     1     2     3

U =
0     0     0     0
1     1     1     1
2     2     2     2
3     3     3     3
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  mesh(H).   استفاده کردmesh برای نمايش سه بعدی فيلتر، می توان از تابع •
 ابعاد فيلتر هستند نمايش می [M,N] که v=1:N و u=1:M را به ازای  Hفيلتر
.دهد

: مثال•
R=256;C=256;
u=0:R-1;
v=0:C-1;
[V,U]=meshgrid(v,u);
D0=.1*C;
H=exp(-(U.^2+V.^2)/(2*(D0^2)));
mesh(H)
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رکز  می توان با انتقال مبدا به مرکز تصوير، فيلتر گوسی را به صورت متم•
. ساخت

: مثال•
R=256;C=256;
u=0:R-1;
v=0:C-1;
[V,U]=meshgrid(v,u);
D0=.1*C;
H=exp(-((U-128).^2+(V-128).^2)/(2*(D0^2)));
mesh(H)
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:Paddingنياز به 
ضرب در حوزه فرکانس معادل   
. کانولوشن در حوزه زمان است     

همانطور که گفته شد، می توان    
تصوير و تبديل فوريه آنرا      
متناوب فرض کرد که دوره  
تناوب به اندازه ابعاد تصوير     

اين مسئله می تواند مشکل       .است
اين مسئله در شکل     .  ايجاد کند 

زير برای سيگنال يک بعدی   
.  نشان داده شده است    
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برای برطرف کردن اين مشکل می توان با     
 طول سيگنال و در نتيجه   Paddingاستفاده از  

دوره تناوب را تغيير داد به نحوی که کانولوشن           
سيگنالهای متوالی روی هم تاثير نداشته و بتوان          

.  نتيجه کانولوشن را بدون تداخل استخراج کرد       
. اين مسئله در شکل نشان داده شده است       

1−+≥ BAP
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در سيگنالهای دوبعدی مانند تصوير     
نيز می توان اين مسئله را در نظر   

 به h(x,y) و   f(x,y)اگر . گرفت
ترتيب تصوير ورودی و فيلتر مورد      

  paddingنظر باشند، می توان با   
 تبديل  P*Qمناسب، ابعاد هر دو را به    

کرد، به نحوی که در کانولوشن مشکل       
.  تداخل برطرف شود 
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 خواهد بود که با محدود کردن آن          P*Qالبته در اين حالت، تصوير خروجی نيز به ابعاد      
.  به ابعاد تصوير ورودی می توان تصوير خروجی را استخراج کرد       

Paddingبا                    تصوير ورودیPadding       تصوير فيلتر شده                             فيلتربا 
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f=imread('cameraman.tif');
[R,C]=size(f);
P=2*R-1;Q=2*C-1;
F=fft2(f,P,Q);
u=0:P-1; v=0:Q-1;
[V,U]=meshgrid(v,u);
D0=.1*(Q);
H=exp(-(U.^2+V.^2)/(2*(D0^2)));
g1=real(ifft2(H.*F));
g11=g1(1:R,1:C);
subplot(2,2,1);imshow(f,[]);title('Original Image');
subplot(2,2,2);imshow(g11,[]);title('GLPF  D0=0.1*(Image width)');
D0=.5*(Q);
H=exp(-(U.^2+V.^2)/(2*(D0^2)));
g2=real(ifft2(H.*F));
g22=g2(1:R,1:C);
subplot(2,2,3);imshow(g22,[]);title('GLPF  D0=0.5*(Image width)');
D0=.9*(Q);
H=exp(-(U.^2+V.^2)/(2*(D0^2)));
g3=real(ifft2(H.*F));
g33=g3(1:R,1:C);
subplot(2,2,4);imshow(g33,[]);title('GLPF  D0=0.9*(Image width)');

: مثال
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 استفاده می شوند، می توان  Matlab برای توابعی که به طور مرتب در برنامه •
با استفاده از آن می توان توابع جديدی تعريف و به  .  استفاده نمودfunctionاز 

 نوشته و به اسم تابع m fileفانکشن را به صورت .   اضافه نمودMatlabمحيط  
در مثال قبلی برای تعريف فيلتر با فرکاتس قطع .  استفاده شده ذخيره می گردد  

: مختلف، می توان يک فانکشن به صورت زير تعريف کرد
function H=GLPF(M,N,D0)
P=M;Q=N;
u=0:P-1;
v=0:Q-1;
[V,U]=meshgrid(v,u);
H=exp(-(U.^2+V.^2)/(2*(D0^2)));

 H. ذخيره می گرددGLPF.m بوده و تابع فوق با نام GLPFاسم فانکشن •
.  آرگومانهای ورودی هستند  M,N,D0 وخروجی 
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: دادبا استفاده از اين تابع، برنامه قبلی را می توان به صورت زير تغيير•
f=imread('cameraman.tif');
[R,C]=size(f);
P=2*R-1;Q=2*C-1;
F=fft2(f,P,Q);
D0=.1*(Q);
H=GLPF(P,Q,D0);
g1=real(ifft2(H.*F));
g11=g1(1:R,1:C);
subplot(2,2,1);imshow(f,[]);title('Original Image');
subplot(2,2,2);imshow(g11,[]);title('GLPF  D0=0.1*(Image width)');
D0=.5*(Q);
H=GLPF(P,Q,D0);
g2=real(ifft2(H.*F));
g22=g2(1:R,1:C);
subplot(2,2,3);imshow(g22,[]);title('GLPF  D0=0.5*(Image width)');
D0=.9*(Q);
H=GLPF(P,Q,D0);
g3=real(ifft2(H.*F));
g33=g3(1:R,1:C);
subplot(2,2,4);imshow(g33,[]);title('GLPF  D0=0.9*(Image width)');
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:  در حوزه فرکانسSharpeningفيلترهای •
 تصوير ورودی  (Blurring) بر خالف فيلتر کردن پايين گذر که باعث تار شدن •

تن  می شود، فيلتر کردن باال گذر با تضعيف فرکانسهای پايين و باقی گذاش
روی لبه   فرکانسهای باال، عمل عکس را انجام داده و جزئيات تصوير را که اغلب  

در اين قسمت به بررسی اين نوع . (Sharpening)ها قرار دارند نمايش می دهد 
. فيلترها می پردازيم 

فيلترهای باال گذر   •
به صورت زير به  با داشتن تابع تبديل فيلتر پايين گذر، تابع تبديل فيلتر باال گذر •

: دست می آيد

 تابع تبديل فيلتر باال گذر Hhp(u,v) تابع تبديل فيلتر پايين گذر و Hlp(u,v)که 
.است
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 با توجه به نتايج، لبه ها و تغييرات
.شديد شدت روشنايی بهبود می يابند 
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:  (High Frequency Emphasis Filter)فيلتر تاکيد فرکانس باال•
 تصوير تعريف شد، در فيلتر کردن باال گذر حذف  dc که مقدار F(0,0)چون •

يک روش برای حل اين  .  خواهد بود 0می گردد، مقدار ميانگين تصوير خروجی  
.  به فيلتر باال گذر استdcمشکل افزودن يک مقدار 

 و افزودن فيلتر باال گذر با يک ضريب  dc فيلتری که با افزودن يک مقدار •
.دبزرگتر از يک به دست می آيد، فيلتر تاکيد فرکانس باال ناميده می شو

5/21/2011 Digital Image Processing - Seyedarabi 40

پردازش در حوزه فرکانس  
(Frequency Domain Processing)

پردازش در حوزه فرکانس  
(Frequency Domain Processing)

اين .  نشان می دهدX-Ray شکل زير روش اشاره شده را برای يک تصوير •
.تصاوير اغلب به دليل فوکوس نامناسب تار هستند

 اغلب ترکيب روشهای حوزه مکان مانند متعادل سازی هيستوگرام و روشهای  •
.حوزه فرکانس می تواند مفيد باشد


