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Bài 5: Biến đổi mức xám và lọc không gian - 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 - 0, thực hành - 0, bài tập - 1, tự học - 4) 

Mục đích: 

- Trang bị kiến thức về các phép biến đổi số học và logic trên ảnh. 

- Trang bị kiến thức về các phép lọc ảnh, lọc nhiều, làm trơn hoặc làm sắc nét. 

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

Nội dung chi tiết: 

1. Các phép biến đổi logic 

a. Trường hợp sử dụng: Trong nghệ thuật, hoạt hình … 

b. Công thức logic 

 

c. Kết quả 

 

2. Trừ ảnh 

a. Trường hợp sử dụng: Khi cần biết sự khác nhau giữa 2 ảnh 

b. Công thức: s=f2-f1 



3. Ảnh trung bình 

a. Trường hợp sử dụng: Khử nhiễu khi có nhiều ảnh 

b. Công thức s = Avg(Fi); i= 1..n. 

4. Cơ sở của phép lọc không gian 

a. Kỹ thuật sử dụng mặt nạ (Mask, Template, Window) 

b. Phép nhân chập 

c. Biểu diễn tích chập 

 

5. Lọc trung bình 

a. Trường hợp sử dụng: Giảm nhiễu, làm trơn ảnh 

b. Mặt nạ 

            

c. Kết quả 

 

6. Lọc trung vị 

a. Trường hợp sử dụng: Làm trơn ảnh, lọc nhiễu 

b. Định nghĩa trung vị của một dãy. 

c. Kết quả 

 



7. Cơ sở của việc làm sắc nét ảnh 

a. Sử dụng sấp xỉ của đạo hàm bậc 1, bậc 2 vào ảnh 

b. Kết quả xem xét trên một dòng ảnh 

 

c. Nhận xét 

8. Làm sắc nét ảnh sử dụng toán tử Laplace 

a. Toán tử Laplace 

b. Toán thử Laplace thể hiện dạng mặt nạ và phép nhân chập 

 

c. Kết quả 

 

9. Làm nét ảnh với toán tử Gradient 

a. Toán tử Gradient 

b. Toán thử Gradient thể hiện dạng mặt nạ và phép nhân chập 

 

c. Kết quả 

 

10. Phép biến đổi kết hợp 

a. Phương pháp kết hợp: Không có phương pháp, Chỉ có thể thử và điều 

chỉnh đối với mỗi bài toán 



b. Ví dụ một số phép biến đổi trên ảnh chụp X-quang 

c. Kết quả 

 

Nội dung bài tập: 

1. Hãy biểu diễn một ảnh xám kích thước 6x6, mỗi điểm ảnh là một số nằm 

trong khoảng từ 0-9. Ảnh thu được gọi là ảnh F. 

2. Thực hiện biến đổi cắt theo mức, và không giữ nền, với A = 2, B = 5 để được 

ảnh F1. 

3. Thực hiện biến đổi cắt theo mức, và không giữ nền, với A = 7, B = 7 để được 

ảnh F2. 

4. Thực hiện biến đổi NOT với ảnh F1 và F2. 

5. Thực hiện các phép AND, OR, XOR với hai ảnh F1 và F2. 

6. Thực hiện phép lọc trung bình trên ảnh F. 

7. Thực hiện phép lọc trung vị trên ảnh F. 

8. Thực hiện phép làm sắc nét sử dụng toán tử Laplace. 

9. Thực hiện phép làm sắc nét sử dụng toán tử Gradient. 

Nội dung tự học: 

- Tìm hiểu tài liệu, vấn đề, bài báo, chương trình máy tính trên internet về lĩnh 

vực xử lý ảnh 

Tài liệu tham khảo: 

- Digital Image Processing, chapter 3. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Phép biến đổi logic được thực hiện như thế nào? Cho ví dụ minh họa 

2. Hãy nêu ý nghĩa phép trừ ảnh, phép trung bình ảnh. Cho ví dụ minh họa. 

3. Trình bày phép nhân chập một mặt nạ W với ảnh F. 

4. Tại sao có thể dùng toán tử Laplace làm nét ảnh? Giải thích. 

5. Tại sao có thể dùng toán tử Gradient làm nét ảnh? Giải thích. 
 


