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Tentamen i TSDT18 Signaler & System för Y(i), MED & Mat  
 
Provkod: TEN1   
 
Tid: 2021-01-13  kl. 14.00-19.00 
 
Lokal:  Distanstentamen 
 
Lärare: Lasse Alfredsson 013-28 2645 
 

  Jag nås på telefon under hela skrivningstiden, men svarar i första hand på  
  tentafrågor kl. 15–15:30 och 17:30–18 i följande Zoom-rum: 
  liu-se.zoom.us/j/61982530419  
            När du ansluter till Zoom-rummet hamnar du i ett väntrum.  
            Viss väntetid kan ske, om andra också har frågor.   
 
Hjälpmedel: • Miniräknare, kursens formelsamling samt kurslitteraturen är de enda  
   godkända hjälpmedlen vid denna distanstentamen. 
  • Det är inte tillåtet att samarbeta eller på något sätt ta hjälp av en annan  
     person för att lösa några uppgifter. Dina lösningar ska vara baserade på  
     din egen kunskap, förståelse och förmåga att lösa tentamensproblemen. 
 
Bedömning: Tentans uppgifter ger totalt 50 poäng.  

Preliminära betygsgränser:  
    •  Betyg 3: preliminärt ca 21 poäng 
    •  Betyg 4: preliminärt ca 31 poäng 
    •  Betyg 5: preliminärt ca 41 poäng 

  
Rättning: Tentorna rättas och resultaten rapporteras normalt till Ladok inom 15 arbetsdagar  

  efter tentatillfället. Natten efter ladokrapporteringen skickas ett automatiskt   
  Ladok-utskick med tentamensresultat via e-post till alla kursregistrerade. 
 Om inget oförutsett inträffar finns lösningsförslag tillgängligt under TSDT18:s 
  tenta-webbsida www.cvl.isy.liu.se/education/undergraduate/TSDT18/tentor  
  inom 5 arbetsdagar. 

     
Uthämtning: Eftersom du lämnar in en skannad version av dina lösningar, så behåller du dina  

  originallösningar. Om du önskar få en kopia på den rättade/bedömda versionen av 
  dina lösningar, så kontakta ISY:s studerandexpedition på ladok@isy.liu.se. 
 Eventuella synpunkter på rättningen skall formuleras skriftligen till  
  Lasse.Alfredsson@liu.se inom en månad från första uthämtningsdatumet ovan.   
  Synpunkter om uppenbara felbedömningar kan dock lämnas senare. 

 
Lycka till på tentan! 
  

OBS! •  Redovisa tydligt alla steg i dina lösningar, det är  
främst lösningsgången vi poängbedömer!  
Bristande motivering medför poängavdrag. 

 • Numeriska lösningar, dvs. om signifikanta delar  
   av uppgiften löses m.h.a. räknare eller dator,  
    accepteras ej.  

 
 

Institutionen för Systemteknik 

Betygsgränserna kan komma att  
justeras, p.g.a. att denna tenta 
genomförs som distanstentamen 
med fler hjälpmedel än normalt. 
Gränserna bestäms efter rättningen. 
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Försättsblad till ditt inlämnade lösningsdokument 
 

• Skriv sidnummer överst på varje blad som du lämnar in (som vid salstenta).  
Det för för din egen skull, så du inte missar att lämna in någon lösning. Det har hänt… 

• Sidnumrera och skanna dina lösningar i uppgiftsordning! 

• Börja lösningen av varje uppgift på en ny sida!  
Du kan dock ha flera deluppgifter på samma sida. 

• Du får inte använda röd penna i dina lösningar. 

• Du måste skriva dina lösningar för hand – antingen på papper eller på 
skrivplatta/läsplatta. 

Inför inlämningen – fyll i informationen nedan: 

• Ange det AID-nummer du erhöll när du laddade ned tentan.  
Vad jag förstått så hittar du AID-numret någonstans i början av inlämningswebbsidan.  

• Ange antal inlämnade lösningsblad, dvs. antal blad utöver detta försättsblad. 

• Markera de uppgifter du löst i tabellen nedan. 

• Innan tentan:  
Läs även informationen/tipsen du fått om hur du skannar in dina lösningar med önskad 
kvalitet. Du behöver skapa och lämna in ett sammanhängande pdf-dokument. 
Lösningar/sidor som inte kan läsas tydligt godkänns inte. 
 

Skriv av informationen nedan på ett separat papper, i motsvarande storlek. 
Det underlättar vid administrationen av rättningen om allas förstasida är någorlunda lika. 
Låt detta vara den första sidan i ditt inlämnade pdf-dokument! 

 
 
 
Distanstentamen i TSDT18/84 Signaler & system,   2021-01-13 
 
 
AID-nummer: ___________ 
 
Antal inlämnade blad, utöver detta: ___________ 
 

Uppgift 1 2 3 4 5 6 
Lösta uppgifter 
(Markera med ”X”): 

      

Poäng 
(fylls i av rättare): 

      

 
 
Totalpoäng: _________          Betyg: _________          Signatur, examinator: ____________  
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1. Det tidskontinuerliga LTI-systemet i figuren nedan, med insignal , systemfunktion 

 och utsignal , kan beskrivas av följande differentialekvation: 
 

                      

 

                            
 
Beroende på vilken kausalitetsegenskap som tillskrivs systemet, så erhålls  
principiellt olika system.  

a) Beräkna systemfunktionen  och rita dess fullständiga pol-nollställediagram. 
Ange då alla möjliga konvergensområden samt kausalitetsegenskapen för vart och  
ett av de motsvarande systemen. 
Motivera tydligt!  (4 p) 

b) Beräkna, för det system i deluppgift a) som är stabilt,  
i) impulssvaret  (2 p) 

ii) utsignalen  då insignalen är .  (2 p) 
 
 
 
 
 

2. Det elektriska passiva nätet nedan utgör ett LTI-system med insignal (inspänning)   
och utsignal (utspänning) .  . 
 

                                                             
 

a) Bestäm den differentialekvation som beskriver förhållandet mellan  
systemets utsignal och insignal.   (4 p) 

b) Beräkna systemets stegsvar .  (3 p) 

c) Vilken typ av frekvensselektivt filter utgör systemet?  (2 p) 
 

  

x t( )
H s( ) y t( )

d 3y t( )
dt 3

+
d 2y t( )
dt 2

−
dy t( )
dt

− y t( ) = dx t( )
dt

− x t( )

H(s)x(t) y(t)
LTI

H s( )

h t( )
y t( ) x t( ) = 3+ sin 2t( )

x t( )
y t( ) C = 0.5 F, R = 2 Ω, L = 0.5 H

g t( )
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3. Nedanstående återkopplade tidskontinuerliga LTI-system består av två kausala delsystem 

enligt figuren, med systemfunktionerna  respektive .  

 
 

                                 
 
 
Det totala återkopplade systemet, med systemfunktion , kaskadkopplas i sin tur med 

ytterligare ett kausalt system, med systemfunktion , enligt följande figur:  

 

                       
 
För vilka värden på konstanterna A och K utgör det totala kaskadkopplade systemet,  
med systemfunktion , ett amplitudnormerat lågpassfilter av butterworthtyp? 
 

Vilken 3 dB-gränsvinkelfrekvens har detta lågpassfilter? (8 p) 
 
 

  

H1 s( ) = 1
s − 2

H2 s( ) = s + A
s + 3

H12 s( )
H3 s( ) = K

s + 3

Htot s( )
ωp
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4. Betrakta den tidsdiskreta signalen  med fouriertransform .   

a) Låt  vara en sampling av  i  punkter per period, där  tolkas som den 
diskreta fouriertransformen till en tidsdiskret signal , dvs. . 
 

Beräkna  för .  (4 p) 

Tips: Du kan behöva beräkna . 

b) Låt  vara insignal till ett energifritt LTI-system med impulssvar . 
Beräkna systemets utsignal . (5 p) 
 
 
 
 
 

 
5. Ett visst tidsdiskret stabilt amplitudnormerat lågpassfilter med insignal  och  

utsignal  definieras av nedanstående signalflödesschema, med de reellvärda 

konstanterna   och B. 

 

 
 

a) Bestäm konstanten B och rita, för detta värde på B, det fullständiga pol-
nollställediagrammet (dvs. ange även nivåkonstanten och konvergensområdet)  
för lågpassfiltrets systemfunktion .   (6 p) 
 

Tips: Ansätt en hjälpstorhet efter den mittersta summatorn. 
 

(Om du inte lyckas beräkna rätt B, så kan du få poäng för ett rimligt  
 pol-nollställediagram.) 

b) Beräkna utsignalen  för insignalen . (2 p) 
 

 
 
 
 
 
  

x n[ ]= 0.5nu n[ ] X Ω[ ]

Xr X Ω[ ] N0 = 10 Xr
xn Xr = DFT xn{ }

xn n = 0, 1, 2,…, N0 −1

DFT x n[ ] u n[ ]− u n − N0[ ]( ){ }
x n[ ] h n[ ]= u n[ ]

y n[ ]

x n[ ]
y n[ ]

A = 1
4

H z[ ]

y n[ ] x n[ ]= cos πn( )
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6. Man önskar konstruera "spektrumtransponeraren" nedan, så att en tidskontinuerlig signals 
basbandsspektrum  transponeras till ett spektrum  enligt följande figur: 

 
 

 
 

Vid den likformiga samplingen väljs sampelfrekvensen  så liten som möjligt, men så att 
samplingsteoremet är uppfyllt. I det efterföljande delsystemet sker en signalexpansion, 
genom att tre (3) nollor skjuts in mellan varje sampelvärde hos den samplade signalen , 

dvs. i figuren gäller . 

Signalen  passerar därefter ett idealt tidsdiskret bandpassfilter med frekvensfunktion 

. Bandpassfiltret har en amplitudskalning A, som du behöver välja till ett lämpligt 
värde i din lösning nedan.  
Den önskade tidskontinuerliga signalen , med transponerat frekvensspektrum , 
rekonstrueras slutligen genom en ideal rekonstruktion, utgående från bandpassfiltrets  
utsignal . Som rekonstruktionspulsform används  
 
⦁	 Motivera analytiskt samt rita spektrumen för alla förekommande signaler i figuren  
  med spektrumtransponeraren (dvs. från  till ).  

  Rita alla tidsdiskreta spektra och  nedan i intervallet  rad. 
      Det är mycket få beräkningar i den här uppgiften, så ”motivera analytiskt” handlar  
      till stor del om att ange de analytiska samband du använder i varje lösningssteg! 
 

⦁	 Rita även det tidsdiskreta bandpassfiltrets frekvensfunktion . 

⦁	 Vilket värde på rekonstruerarens rekonstruktions-sampelfrekvens   

  ger önskat frekvensspektrum ? 

⦁	 Vad blir frekvensen  i grafen för  ovan? (Totalt 8 p) 
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