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Ipari képfeldolgozás és képmegjelenítés/ Gépi Látás ZH 2. rész

2016. március 28.

NÉV: ……………………………………….Szak:…............Neptunkód:…………….…Aláírás……………..
1. MORFOLÓGIAI ERÓZIÓ és DILATÁCIÓ (4p): Kép és Strukturáló Elem (SE) „kölcsönhatása” (ábrák, szöveg).

2. ERÓZIÓ CÉLHARDVERREL (6p): Az ábrán egy „delayed line” eróziós morfológiai célhardver funkcionális
alapegysége látható. V768xH1024 pixeles képen, 3x7-es fekvő SE (sorirányban nagyobb a dimenzió) esetén:
a. Mekkora a FIFO-k mérete?
b. Hány FIFO kell? Delayed Line név/szerep magyarázata?

c.

Hány flip-flop (ff) kell soronként, mi a szerepük?

d. Mi az OR kapuk szerepe?

e. Mi az AND kapuk szerepe?

f. Hogyan lehet Eróziós egységgel Dilatálni is? (dualitás tétele)

3. OPTIKAI ÁRAMLÁS (5p): Intenzitás-Áramlás alapegyenlet – a jelölések magyarázatával. Ábrázolás az u-v síkon.
Apertúra probléma lényege, szemléltetése az u-v síkon. A merőleges sebesség-komponens meghatározása.

4. HARRIS (5p): Írja fel az E(u,v) négyzetes „hiba”- függvényt kis (u,v) elmozgásokra. Mi a „sarokság” kritériuma?

A kidolgozás akár a túloldalon is folytatható, de ennek tényét egyértelműen jelezze ezen az oldalon is!

Gépi látás és Ipari képfeldolgozás pót-zárthelyi

NÉV: …………………………
száma:….

2016. május 9.

Szak:…............

A csoport 2. rész
Neptunkód:…………

Pótlapok

1.

A Hit and Miss algoritmus. Mi emelhető ki a négy strukturáló elem párossal – egyenként, balról-jobbra
számbavéve őket?

2.

A piramis elvű optikai áramlásbecslést mikor érdemes használni? A H képből I kép meghatározás lépéseinek
tömör bemutatása az ábrán az
és
szimbólumok megfelelő felhasználásával +
magyarázó szöveggel. Az iteratív Lucas-Kanade áramlásbecslő algoritmus részletezése most nem kell, csak a
piramis felépítés lépéseinek bemutatására koncentráljon!

3.

Harris sarokpont kereső algoritmikus összegzése 5 lépésben. Mit számolunk ki (minden pont környezetében)
a Harris kiinduló képlettel? A lépések rövid, de értelmezhető szöveges jellemzése is elégséges! A „H” mátrix és a
sajátértékek konkrét kiszámítása most nem kell! Emlékeztetőül adott a kiinduló képlet, de a paraméterek értelmezése
már legyen az Ön dolga:

4.

8-szomszédú lánckód implementáció 3x3 ablakművelettel. Szöveges értelmezés + ábra:
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Gépi látás és Ipari képfeldolgozás pót-zárthelyi

2016. május 9.

B csoport 2. rész

NÉV: …………………………Szak:…............Neptunkód:…………Pótlapok száma:….
1.

Idempotens műveletek. Nyitás és zárás. Mi „történik” a baloldali képpel?

2.

Egyszerű pont definíciója. „Görbe csontváz” algoritmus ( egyszerű pontok elvétele) párhuzamosítása távolság-alapú
címkézéssel. Töltse ki a kezdeti objektumot d-4 (4-szomszédú) távolságokkal (leginkább színes radírozható ceruzával
kezdjen neki, kívülről-befelé…)

3.

Harris: írja fel a kiinduló E(u,v) négyzetes „hibafüggvényt” kis (u,v) elmozgásokra. A sakktábla mely
származtatott értékei láthatók a további két képen? Mi a „sarokság” kritériuma?

4.

4-szomszédú lánckód implementáció 2x2 ablakművelettel. Mindent megadtam, „csak” értelmezni kell a
paramétereket és az algoritmust!
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Gépi látás és Ipari képfeldolgozás pót-pót-zárthelyi

2017. május 19.

2. rész

NÉV: …………………………Szak:…............Neptunkód:…………Pótlapok száma:….
1. kérdés:
a. Csontváz többfajta definíciójának rövid szöveges szemléltetése a baloldali ábrán.
b.
c.
d.

e.

Egyszerű pont fogalma.
Hogyan lehetne algoritmizálni a csontváz meghatározást?
Hogyan lehetne párhuzamosítani az algoritmust (probléma-alapelv rövid szöveggel)?
Rajzolja be a téglatest objektum csontvázát!

S

2. kérdés:
a.
b.

Jordan tulajdonság. Milyen szomszédosság viszonyok mellett állhat fenn? Szemléltesse valamelyik ábrán az állítása
igazságát!
Egyszerű zárt görbe. Rajzolja be az összes egyszerű zárt görbét, egyenként a típus szerint jellemezve azokat!

3. kérdés:
a.
b.
c.

Először a vízszintes SE1-el majd a függőleges SE2-vel végzünk morfológiai műveletet az ábra szerinti eredménnyel. Milyen
tulajdonságú műveletekről van szó (megnevezés, rövid jellemzés)?
Egy lépésben megcélozva ugyanezt a hatást - milyen méretű és tulajdonságú SE-vel lenne helyettesíthető az SE1, SE2
kétlépéses szekvencia? (SE strukturáló elemnek “dekompozícója” SE1, SE2 vel)
A pixelműveletek számát tekintve melyik megoldás az előnyösebb (számszerű indoklás az ábra szerint)?

4. kérdés:
Autónk kamerás rendszere igyekszik megelőzni a ráfutásos baleseteket (is) – optikai áramlás elven. Az ábra
jelölésrendszerét használva,
a. Vezesse le a TTC (Time-To-Collision) becsült ráfutási időt, megadva a paraméterek jelentését is.
b. Szükséges kamera kalibráció? Az ábra szerinti kameramodellhez mely ábrán jelölt belső paraméter tartozik? Kell
mérnünk külön szenzorral a Z’ autó sebességet? Válaszait indokolja is meg röviden!

