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Bài 2: Kiến thức chung về xử lý ảnh - Phần 2 

 

Bộ môn: HỆ THỐNG THÔNG TIN  

Giảng viên: 

1. PGS, TS Đào Thanh Tĩnh 

2. GVC, Ths Hà Đại Dương 

Thời lượng: 4 tiết (GV giảng - 3, thảo luận - 1, thực hành - 0, bài tập - 0, tự học - 4) 

Mục đích: 

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về thị giác người, cảm nhận trong 

thị giác người đối với hình ảnh, màu sắc phản chiếu từ vật thể. 

- Cung cấp kiến thức về tác dụng của phổ điện từ trong việc tạo nên hình ảnh 

có thể thu nhận được bằng thiết bị và mắt người. 

- Trang bị kiến thức về quá trình thu nhận ảnh, số hóa ảnh. 

- Trang bị kiến thức về các quan hệ cơ bản của điểm ảnh trên không gian ảnh, 

những kiến thức về phép toán trên điểm ảnh. 

- Trang bị kiến thức về các mô hình màu sử dụng trong biểu diễn ảnh màu. 

Yêu cầu: Chuẩn bị tài liệu, nghe giảng, làm bài tập và tham gia thảo luận 

Nội dung chi tiết: 

1. Thị giác người 

a. Cấu tạo mắt người  

b. Việc hình thành ảnh trong mắt người 

Sự hình thành ảnh trong mắt người 

 

c. Khả năng cảm nhận và phân biệt về mức xám của mắt người 

Cảm nhận về mức xám của mắt người 

 



 

2. Phổ điện từ và việc hình thành ảnh 

Phổ điện từ 

 

3. Thu nhận ảnh 

Quá trình thu nhận 

 

4. Số hóa: Lấy mẫu và lượng tử 

Quá trình số hóa 

 



Kết quả 

 

5. Biểu diễn ảnh xám 

                  Dạng ma trận        Trên màn hình và trong bộ nhớ 

  

6. Các phép quan hệ cơ bản giữa các điểm ảnh 

a. Láng riềng 

b. Liên kề, Liên thông 

c. Vùng và biên 

d. Khoảng cách 

7. Mô hình màu 

a. RGB 

Mô hình RGB 

 

b. HSI 

Nội dung thảo luận: 

- Thảo luận giải pháp cho các vấn đề, bài toán đặt ra trong bài 1. 

- Các bước xử lý đối với bài toán nhận dạng biển số xe. 



Nội dung tự học: 

- Tìm hiểu tài liệu các vấn đề liên quan với nội dung bài học 

- Công thức chuyển đổi màu giữa các mô hình màu 

- Công thức chuyển đổi từ ảnh màu thành ảnh xám 

Tài liệu tham khảo: 

- Digital Image Processing, chapter 2. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Việc hình thành ảnh trong mắt người diễn ra như thế nào? 

2. Tại sao cần phải hiểu biết và thị giác người cũng như khả năng phân biệt màu 

sắc, mức xám của mắt người? 

3. Nêu các loại ảnh tương ứng với mỗi khoảng bước sóng điện từ mà con người 

hiện nay có thể thu nhận được. Thiết bị thu nhận tiêu biểu trong mỗi dải bước 

sóng đó. 

4. Hãy mô tả quá trình thu nhận ảnh. 

5. Các bước số hóa ảnh là gì? Nêu những nội dung chính của mỗi bước 

6. Biểu diễn ảnh trên máy tính có những thể hiện nào? 

7. Nêu định nghĩa về quan hệ láng riềng của các điểm ảnh 

8. Nêu và cho ví dụ về quan hệ liền kề và liên thông. 

9. Nêu khái niệm và ví dụ về vùng và biên. 

10. Mô tả mô hình màu RGB, HSI và công thức chuyển đổi giữa chúng. 
 


