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1. Popište komponenty digitizéru obrazu.

2. Jaká bude odezva senzoru, je-li jeho spektrání citlivost r(λ) a dopadá na něj světlo
se spektrálním rozdělením energie I(λ)?

3. Popište monochromatický model odrazu světla na rozhraní.

4. Platí-li monochromatický model odrazu, jak se budou měnit RGB hodnoty jednoho
pixelu, pokud se změní pozice zdroje světla v prostoru?

5. Popište dichromatický model odrazu světla na rozhraní.

6. Platí-li dinochromatický model odrazu, jak se budou měnit RGB hodnoty jednoho
pixelu, pokud se změní pozice zdroje světla v prostoru? Nakreslete diagram v RGB
prostoru.

7. Popište Lambertovský model odrazu světla.

8. Definujte spekulární, difůzní, podpovrchový odraz a odraz na rozhraní.

9. Je možné, aby se světlo odráželo na rozhraní difůzně?

10. Je možné, aby se světlo odráželo podpovrchově spekulárně?

11. Jaké jsou výhody a nevýhody barevného modelu HSV (Hue-Saturation-Value)?

12. V jakých aplikacích je vhodné použít uniformní barevný prostor typu Lab or Luv?

13. Napište rovnice, které popisují vztah pozice bodu v prostoru a jeho dvoudimenzio-
nální projekce do obrazu. Předpokládejte standardní projektivní kameru.

14. Spočtěte parametry rovinné projektivní transformace ze 4 bodových korespondencí.

15. Spočtěte parametry rovinné afinní transformace ze 3 bodových korespondencí.

16. Spočtěte parametry nejlepší (ve smyslu nejmenších čtverců) rovinné afinní transfor-
mace ze n > 3 bodových korespondencí.
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17. Obraz byl transformován 2D similaritní transformací, t.j. došlo k translaci, rotaci a
zvětšení . Body (0,0), (0,2), a (2,0) se transformovaly na (10,20), (10,10) a (15,20).
Spočtete hodnoty parametrů transformace. transform. Calculate the image of the
point (-2,2).

18. Jaké jsou základní vlastnosti kompresní metody.

19. Popište funkční bloky systému komprese JPEG.

20. Popište konstrukci Huffmanova kódu.

21. Navrhněte kompresnalgoritmus for image compression using the Huffman coder.

22. Popište Lempel-Ziv-Welch kodér/dekodér.

23. Popište Cannyho hranový detektor.

24. Popište Harrisův detektor rohů.

25. Proč je Harris detektor rohů invariantní vůči rotaci?

26. Jak zle spočítat momenty signálu, známe-li Fourierovu transformaci?

27. Popište vozrkování sekvenci pulsů jak ve frekvenční tak v prostorové oblasti. Vy-
světle, co je to ”aliasing”.

28. Jaky je vztak mezi spojitou Fourierovou transformaci a Fourierovou řadou?

29. Popište princip algorimu rychlé Fourierovy transformace (FFT - Fast Fourier Trans-
form). Odvoďte variantu radix-3.

30. Jak se změní Fourierův obraz obrázku po té, co byl obrázek dvakrát zvětšen a otočen
o 30 stupňů?

31. Jak vypadá Fourierův obraz čtverce?

32. Jak se lze zbavit rozmazání obrazu způsobeného (známým) lineárním pokybem ka-
mery?

33. Jak lze získat odhad parametrů šumu pro Wienerovu filtraci obrazu?

34. Jak lze popsat texturu?

35. Definujte kookurenční matici.

36. Definujte Haralickovy popisy textury.

37. Jak se dají získat rotačně invariantní příznaky z kookurenční matice?

38. Definujte binární dilataci/erosi/otevření/uzavření.

39. Vyjmenujte (a dokažte) některé vlastnosti dilatace/erose/otevření/uzavření.

40. Definujte morfologický gradient.
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41. Definujte transformaci Hit-or-Miss.

42. Uveďte příklad aplikace matematické morfologie.

43. Co je to aktivní kontura - snake?

44. Jaký funkcionál je minimalizován v procesu segmentace aktivním konturou?

45. Jakou má vyhodu reprezentace aktivní kontury pomocí vrstevnic?

46. Kdy je možné použít dynamické programmování k určení polohy aktivní kontury?

47. Co je to ’statistický model rozděleni bodů (point distribution model - PDF)?

48. Jakým způsobem se získáva ’statistický model rozděleni bodů (point distribution
model - PDF)?

49. Jak lze docílit toho, aby byl ’statistický model rozděleni bodů invariantni k translaci
a (nebo) rotaci?

50. Co je to aktivni model tvaru (Active Shape Model)?

51. Popište algoritmus RANSAC (RAndomised Sampling Consensus).

52. Jak lze využít algoritmu RANSAC k nalezení kružnic v obrázku?

53. Jak lze využít algoritmu RANSAC k nalzezení afinní transformace mezi dvěma
obrázky?

3


