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Laboratório – Processamento Digital de Imagens

Este laboratório utiliza o software MATLAB para o Processamento Digital de Imagens. Salve o 
arquivo compactado na sua área de trabalho, extraia, e altere o diretório de trabalho do MATLAB 
para a pasta.

1. Imagem em tons de cinza

1. Leia a imagem cameraman.bmp, utilizando o comando imread. Use o nome imagem1 
como variável para receber a imagem.

2. Visualize a imagem lida, utilizando o comando imshow. Repare que esta é uma imagem 
em tons de cinza.

3. Utilizando o botão Data Cursor, verifique os valores que representam as partes escuras e
os valores que representam as partes claras da imagem

4. Observe no workspace as características da variável que recebeu a imagem (tamanho, 
tipo).

5. Calcule o negativo da imagem, e exiba-o juntamente com a imagem original numa única
figura.

2. Imagem colorida

1. Leia a imagem arara.jpg. Use o nome imagem2 como variável para receber a imagem.

2. Visualize a imagem lida, utilizando o comando imshow. Repare que esta é uma imagem 
colorida.

3. Utilizando o botão Data Cursor, verifique os valores que representam as cores na 
imagem. Procure tons de cores mais voltados para as cores vermelho, verde e azul.

4. Observe no workspace as características da variável que recebeu a imagem (tamanho, 
tipo). Há alguma diferença com relação à imagem em tons de cinza? Explique.

5. Calcule o negativo da imagem, e exiba-o juntamente com a imagem original numa única
figura.

3. Componentes de cor de uma imagem colorida

1. Crie três matrizes de tamanho 334x500x3, da seguinte forma:

1. imagem2_R: 1º plano igual ao 1º plano da imagem2, demais iguais à zero

2. imagem2_G: 2º plano igual ao 2º plano da imagem2, demais iguais à zero

3. imagem2_B: 3º plano igual ao 3º plano da imagem2, demais iguais à zero

2. Exiba em uma única figura a imagem2 e as três matrizes derivadas dela. Não esqueça de 



colocar um título à cada imagem. Você consegue explicar tudo o que foi feito nesta 
etapa?

4. Transformada de Fourier

1. Calcule o espectro de frequência da imagem1, utilizando a função fft2. O resultado 
deverá ser armazenado na variável espectro1.

2. Exiba o resultado em forma de uma imagem, utilizando o comando imshow. Fique 
atento aos seguintes pontos:

1. Espectro de frequências é um número complexo

2. A função imshow imprime em branco os valores próximos de 255 e em preto os 
valores próximos de 0

3. Calcule a Transformada inversa da variável espectro1, armazenando o resultado na 
variável imagem1_reconstruida.

4. Exiba numa única figura as imagens imagem1 e imagem1_reconstruida. O resultado está
de acordo com o esperado?

5. Deslocamento de frequências (FFTSHIFT)

1. Use a função fftshift no espectro de frequências armazenado na variável espectro1, 
armazenando o resultado na variável espectro1_deslocado.

2. Exiba em uma única imagem o espectro original e o deslocado. O comportamento está 
de acordo com o esperado?

3. Calcule a Transformada inversa da variável espectro1_deslocado, armazenando o 
resultado na variável imagem1_deslocada_reconstruida.

4. Exiba numa única figura as imagens imagem1_reconstruida e 
imagem1_deslocada_reconstruida. O resultado está de acordo com o esperado?

5. É possível obter o espectro original da imagem a partir do espectro deslocado? Como?

6. Filtragem no domínio da frequência

1. Leia a imagen high_pass.bmp, armazenando-a na variávei filtro_H. Exiba a imagem.

2. Verifique as seguintes características da variável:

1. Tamanho

2. Tipo

3. Valores máximos e mínimos

3. Multiplique a variável espectro1_deslocado pela variável (filtro_H / 255), armazenando 
o resultado na variável espectro_saida_filtro_deslocado. Considere:

1. O que significa fazer essa multiplicação?

2. Porque a divisão pelo 255?

3. Utilizar a multiplicação ponto a ponto (.*) ou a vetorial (*) do MATLAB?

4. Retorne o deslocamento do espectro, armazenando o resultado na variável 
espectro_saida_filtro.

5. Calcule a Transformada inversa de Fourier, armazenando o resultado na variável 
saida_filtro.

6. Exiba numa única figura as variáveis imagem1 e saida_filtro. O resultado está de acordo 
com o esperado?



7. Um exemplo prático:

1. Leia a imagem palhaco.tif, armazenando o resultado na variável antes

2. Calcule o espectro de frequências da imagem, efetuando também o deslocamento. 
Armazene o resultado na variável espectro_antes.

3. Leia a imagem mask.bmp, armazenando o resultado na variável mask

4. Realize a multiplicação do espectro da imagem pela máscara, respeitando as 
considerações da etapa anterior. Desfaça o deslocamento realizado anteriormente. 
Armazene o resultado na variável espectro_depois.

5. Calcule a Transformada inversa da variável espectro_depois, armazenando o resultado 
na variável depois.

6. Exiba todas as figuras, respeitando as seguintes características

1. Variáveis antes e espectro_antes na mesma figura

2. Variáveis depois e espectro_depois na mesma figura

3. Variável mask


