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Signalen���� � ������ � ����� 	 ������ � 
���� samplas med frekvensen�� och
lagras undan. Sedan rekonstrueras den samplade signalen med ett idealt LP-filter
med gränsfrekvensen��.
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Man vill förstås att���� ska vara lika med����.
Gustav D använder�� � ��� Hz och�� � ��� Hz medan
Hagbard M använder�� � �� Hz och�� � �� Hz.

a) Vad blir���� i Gustav D:s fall?

b) Vad blir���� i Hagbard M:s fall?

c) Hjälp Gustav och Hagbard genom att föreslå lämpliga värden på�� och��
som gör att���� � ����.

Ledning: Resonera gärna grafiskt i Fourierdomänen. (6p)
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Beräkna den tidskontinuerliga faltningen� � ���� där

���� � ���� ��

���� � ���	 ���

Fyrkantspulsen ges av

���� �

�
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�

� för övrigt

Genomför beräkningen i

a) signaldomänen

b) frekvensdomänen

(8p)
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Ett kausalt system ges av nedanstående pol-nollställesdiagram (pol=kryss,nollställe=ring).

a) Ange systemfunktionen	�
�. (1p)

b) Ange motsvarande differensekvation. (1p)

c) Ange systemets impulssvar����. (2p)

d) Ange systemets överföringsfunktion. (1p)

e) Skissa amplitudspektrum på intervallet�� �� och ange vilken typ av filter
detta är (LP,HP,BP,BS). Minst 3 exakta punkter ska ingå i kurvan. (3p)

(8p)
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Vid en mätning på en EKG-signal visar det sig att mätresultatet blivit utsatt för
en sinusformad störning med frekvensen 50 Hz. Samplingsfrekvensen vid mät-
ningen var 200 Hz. Det blir din uppgift att konstruera ett filter����, som bevarar
EKG-signalen men undertrycker störningen. Du kan anta att EKG-signalen har
frekvensen 1 Hz. Ett enkelt kvalitetsmått för ett filter ges av

� �
�	��EKG��

�	��störn��


dvs kvoten av filtrets förstärkningar för EKG-signalen resp. störningen.	���
betecknar den tidsdiskreta Fouriertransformen av����,� är relativ vinkelfrekvens.

a) Beräkna värdet av kvalitetsmåttet för de två filtren

����� � �� �

����� � �� � �

Origo utmärks av en punkt.
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b) Föreslå ett filter�����, som är avsevärt mycket bättre än ovanstående.

(8p)
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hål

En mikroskopbild innehåller blodplättar. Figuren ovan visar nedre högra hör-
net av denna bild.

a) Utför konnektivitetsbevarande krympning till punkt i����-metrik på figuren
ovan. Här ska framgå vilka pixlar som försvinner under respektive fas. (3p)

b) Om du har utfört b) korrekt så visar det sig att 2 av objekten har reducerats
till en enda punkt, medan 1 av objekten inte har gjort det. Varför? (1p)

Att ett av objekten inte krymptes till punkt var tråkigt för dig eftersom du
hade tänkt dig att räkna antalet kvarvarande punkter i bilden och på så sätt
få redan på antalet objekt (blodplättar) i bilden.

c) Föreslå en annan metod för att räkna antalet objekt som fungerar på blodplättar-
bilden. Beskriv huvudtanken med metoden och beskriv kortfattat hur meto-
den fungerar. Eventuella strukturelement behöver ej ges. (3p)

Ledning: Strukturelement för����-krympning till punkt.
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a) Genomför nedanstående faltning så att en enda faltningskärna erhålles. Ori-
go i faltningskärnorna är utmärkta med en punkt.

�� �� � � � � � �
��
�

�
�
��

b) Beräkna antalet Multiplikationer,additioner och subtraktioner som åtgår per
pixel i utgångsbilden dels för de fyra faltningskärnorna ovan (det separ-
erade filtret) dels för den stora ihopfaltade faltningskärnan (det oseparerade
filtret).

(6p)
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Nedan visas en fönstrad sinc-funktion:
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Som synes är dess Fouriertransform en bra approximationen till rektangelfunktio-
nen���� �. Antag att du har en bild som ska samplas om mycket noggrant och
att du därför väljer����. Du vill i möjligaste mån bevara bildens frekvensinfor-
mation och även undvika vikningsdistorsion. Bilden har sampelavståndet� och
frekvenskomponenter nästan upp till bandbredden���� .
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a) Hur många multiplikationer åtgår det per pixel om bilden ska samplas upp
med en faktor 2 (till sampelavstånd���) och uppsamplingen sker i två steg,
först i x-led och sedan i y-led.

b) Hur många multiplikationer åtgår det per pixel om bilden ska roteras och en
tvådimensionell variant av���� användes?

c) Hur många multiplikationer åtgår det per pixel om bilden ska samplas ner
en faktor 2 (till sampelavstånd�� ) ? Du vill bevara så mycket frekvensin-
formation som möjligt och du vill undvika vikningsdistorsion. Ge svaret för
både om en tvådimensionell variant av���� användes eller om nedsamplin-
gen sker i två steg, först i x-led och sedan i y-led.

(8p)
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En laserpunkt i ett industriellt system mäts upp och ger typiskt ovanstående kurva.
Laserpunkten har som synes en gaussliknande profil och är lite störd av brus.
Din uppgift är att detektera laserpunktens läge�. I ett första steg väljer du att
göra några simuleringar och testa tre olika korrelationsmetoder, vanlig, SPOF och
POF. Du struntar i bruset och ansätter laserpunktens profil till���� � ��������

�

.
Du väljer���� � ����

�

som korrelationsfunktion.

a) Beräkna korrelationen mellan���� och����, dvs������, och beskriv hur
du ur������ kan få fram läget på laserpunkten.

b) Beräkna fasfiltreringen (POF) mellan���� och ����, dvs �������, och
beskriv hur du ur������� kan få fram läget på laserpunkten.

c) Beräkna den symmetriska fasfiltreringen (SPOF) mellan���� och����, dvs
�������, och beskriv hur du ur������� kan få fram läget på laserpunkten.
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Ledning:
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(9p)
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