
Estudo Dirigido  Cap. 11 - Image Transform

1. Para que serve Transformar as imagens para outros Domínios ? Fale sobre algumas Formas de Transformada e suas
aplicações. (0.5)

2. O que é Transformada de Fourier de uma função contínua de duas variáveis? O que é Transformada Inversa de
Fourier de uma função contínua de duas variáveis? Porque essa transformada descreve a função no domínio da
Freqüência? Porque se diz que neste domino a função tem uma parte Real e outra Imaginária. O que é amplitude e
angulo de fase ?  O que é espectro de amplitude ou espectro de Fourier de uma função? O que significa largura de
banda? Onde geralmente se concentra a maior parte da informação no domínio da freqüência? Fale de propriedades
importantes da Transformada de Fourier (separabilidade, mudança de escala, linearidade, mudança de origem 0,0  etc.).
O que é par de Fourier? (2.5)

3. O que é convolução? O que é o teorema da convolução? O que ele tem a ver com a transformada de Fourier? (0.5)

4. Como podem ser calculadas os pares transformados para Imagens Digitais, isto é como as expressões da questão 2
ficam na forma digital?
Imagina que você tenha uma imagem mínima  descrita pelos valores abaixo:
 f(x,y) = { f(0.0)=0,  f(0.1)=0, f(0.2)=0, f(0.3)=0,
                 f(1.0)=2,  f(1.1)=3, f(1.2)=4, f(1.3)=4,

   f(2.0)=0,  f(2.1)=0, f(2.2)=0, f(2.3)=0 }
Como fica a Transformada de Fourier: F(u,v) desta imagem?
Identifique a parte Real e a Imaginária de F(u,v) destes valores da imagem.
Quais o valores do espectro de Fourier desta imagem e da Energia ou potencia?
Como você poderia mostrar graficamente estes valores , isso é |F(u,v)|2   como uma função de u e v?
Se os incrementos em x e y , isto é no domínio espacial, forem de 0.25, como ficam os incrementos no domínio da
freqüência?
Como a partir destes cálculo feitos acima você poderia escrever um algoritmo que calculasse o espectro da transformada
de Fourier de uma imagem ? (3.0)

5. O que significa filtros rejeita banda e passa banda? Como você poderia projetá-los no domínio da freqüência?  Na
pagina 267 da livro texto é apresentado a imagem "Arcos da Lapa " e seu gráfico de |F(u,v)|. Usando um esquema
semelhante ao da página 270, diga como poderia descrever os resultados a serem obtidos por um filtro rejeita banda e
outro passa banda? (1.0)

6. O que é deconvolução ? Sendo conhecida a natureza da "coisa" de degrada uma imagem, como podem ser tentadas
restaurações baseadas na Transformada de Fourier? O que é Filtro de Wiener? (1.0)

7. Considerando as Identidades de Euler como as transformadas de Fourier e de Cosenos se relacionam ? (0.5)

8. O que é decomposição Piramidal? (0.5)

9. Na transformada de Wavelet que idéia básica é usada? O que são bases de wavelet? Diga com suas palavras o que são
coeficiente de detalhes e níveis de resolução? (0.5)


