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ปฏิบัตกิารการประมวลผลภาพดจิิทัลครัง้ท่ี 5 Frequency Domain Processing 

 
วตัถุประสงค ์

เพื่อเรียนรู้การแปลงระหวา่งโดเมนเชิงพืน้ท่ี(Spatial domain) กบัโดเมนความถ่ี(Frequency domain) ที่สามารถน าไปประยกุต์
กบัการประมวลผลภาพ 

1. เรียนรู้ขั้นตอนการแปลงในโดเมนความเชิงพ้ืนท่ี 

2. เรียนรู้ขั้นตอนการแปลงในโดเมนความเชิงความถ่ี 

3. เรียนรู้การสร้างตวักรองพ้ืนฐานในโดเมนความถ่ี 

4. สามารถใชต้วักรองพ้ืนฐานในโดเมนความถ่ีแทนตวักรองในโดเมนเชิงพ้ืนท่ีได ้

การทดลอง 

1. การประมวลผลภาพในโดเมนความถ่ีและการแสดงผลภาพความถ่ี 

>> I = imread('cameraman.tif'); 

>> Id = im2double(I); 

>> ft = fft2(Id); 

>> fts = fftshift(ft);  %shift zero frequency 

 

ค าถาม 1.1 ท าไมเราตอ้งใชฟั้งกช์นั abs ในการแสดงผลภาพ และใหอ้ธิบายเหตุผลท่ีสองค าสัง่ต่อไปน้ีจึงแตกต่างกนั 
>> figure, subplot(1,2,1), imshow(abs(fts),[]), title('Direct remap'); 

>> figure, subplot(1,2,2), imshow(log(1+abs(fts)),[]), title('Log remap'); 

 

2. โปรแกรมก าหนดเมทริกซ์ระยะทาง D ท่ีใชใ้นการสร้างตวักรองแบบต่างๆ 

function D=Dmatrix(M,N) 

    % M,N is image size 

    % Set up range of variables. 

    u = 0:(M - 1); 

    v = 0:(N - 1); 

 

    % Compute the indices for use in meshgrid. 

    idx = find(u > M/2); 

    u(idx) = u(idx) - M; 

    idy = find(v > N/2); 
    v(idy) = v(idy) - N; 

 

    % Compute the meshgrid arrays. 



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

    D = sqrt(U.^2 + V.^2); 

end 

 

ค าถาม ใหอ้ธิบายรูปร่างของเมทริกซ์ระยะทาง D จากค าสัง่ต่อไปน้ี 

>> [M,N] = size(I); 

>> D = Dmatrix(M,N); 

>> figure, imshow(D,[]); %ภาพของเมทริกซ์ D ในสองมิติ 
>> figure, mesh(D); %ภาพของเมทริกซ์ D ในสามมิติ 
 

3. การกรองสญัญาณภาพดว้ยตวักรองความถ่ีต ่า ท่ีเป็นตวักรองในอดุมคติ(Ideal lowpass filter) 

>> H = zeros(M,N); 

>> radius = 35; 

>> inx = D<=radius; 

>> H(inx) = 1; 

>> figure, imshow(H,[]), title('Ideal Lowpass filter'); 

>> dft = fftshift (H.*fts);  %ft จากขอ้ 1. 

>> J = real(ifft2(dft)); 

>> figure, subplot(1,2,1), imshow(log(1+abs(fftshift(dft))), []), title('Filtered FT'); 

>> subplot(1,2,2), imshow(J, []), title('Filtered image'); 

 

ใหเ้ปล่ียนรัศมี radius เป็น 100 และ 200 แลว้อภิปรายผลการกรองดว้ยตวักรองความถ่ีต ่าในอุดมคติ 

 

4. การกรองสญัญาณภาพดว้ยตวักรองความถ่ีต ่า ท่ีเป็นตวักรองเกาส์เซียน(Gaussian lowpass filter) โดยมีตวัแปรท่ี

ใชป้รับความถ่ีต ่าผา่นคือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

>> sigma = 30; 

>> H = exp(-(D.^2)/(2*(sigma^2))); 

>> figure, subplot(2,2,1), imshow(I); title('Original image'); 

>> subplot(2,2,2), imshow(H,[]); title('Gaussian lowpass filter'); 

>> G = H.*fts;  

>> J = real(ifft2(fftshift(G))); 

>> subplot(2,2,3), imshow(log(1+abs(G)), []), title('Filtered FT'); 

>> subplot(2,2,4), imshow(J, []), title('Filtered image'); 

 

ใหเ้ปล่ียนรัศมี sigma เป็น 10 และ 75 แลว้อภิปรายผลการกรองดว้ยตวักรองความถ่ีต ่าเกาส์เซียน 
 

5. การกรองสญัญาณภาพดว้ยตวักรองความถ่ีสูงผา่น ท่ีเป็นตวักรองในอุดมคติ(Ideal highpass filter) 

H = ones(M, N); 

radius = 5; 

ind = D <= radius; 

H(ind) = 0; 



a = 1; b = 1; 

Hd = double(a + (b .* H)); 

DFT_filt = Hd .* dft; 

I2 = real(ifft2(DFT_filt)); 

figure,  

subplot(2,2,1), imshow(log(1 + abs(fftshift(DFT_filt))),[]), title('Filtered FT'); 

subplot(2,2,2), imshow(I2), title('Filtered Image'); 

subplot(2,2,3), imshow(fftshift(Hd),[]), title('Filter as an image'); 

subplot(2,2,4), mesh(fftshift(Hd)), zlim([0 2]), title('Filter as a mesh'); 

 

ใหเ้ปล่ียนรัศมี radius เป็น 50 และ 200 แลว้อภิปรายผล 

 

6. การกรองสญัญาณภาพดว้ยตวักรองความถ่ีสูงผา่น เป็นตวักรองเกาส์เซียน(Gaussian highpass filter) โดยมีตวัแปร

ท่ีใชป้รับความถ่ีต ่าผา่นคือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

sigma = 10; 

H_gau = 1 - exp(-(D.^2) / (2 * (sigma^2))); 

figure, mesh(fftshift(H_gau)), zlim([0 2]), title('Gaussian high-pass filter'); 

G = H_gau .* dft; 

J = real(ifft2(G)); 

figure, 

subplot(2,2,1), imshow(I), title('Original Image'); 

subplot(2,2,2), imshow(log(1 + abs(fftshift(dft))),[]), title('FT of original image'); 

subplot(2,2,3), imshow(log(1 + abs(fftshift(G))),[]), title('Filtered FT'); 

subplot(2,2,4), imshow(J), title('Filtered Image'); 

ใหเ้ปล่ียนรัศมี sigma เป็น 30 และ 75 แลว้อภิปรายผลการกรอง  


