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1 Tre små uppgifter (9p)

a) Utför nedanstående faltning. En tjock ram markerar origo. Tala också om
vilken derivata som faltningskärnan���� �� kan beräkna. (3p)
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b) Redogör för hur tröskelsättning med hysteres kan användas på nedanstående
bild så att bara det ovala objektet bevaras, medan de små brusprickarna
försvinner. Omarkerade pixlar antas ha värdet 0. (3p)
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c) Du gör filtreringar på bildenbrad, storlek�������, med en faltningskärna
som har storleken���. Du undrar nu om det går snabbast att göra faltningen
i signaldomänen eller i frekvensdomänen. Alla koefficienter i faltningskär-
nan är skilda från 1 och vi bestämmer oss för att det räcker med att räkna
antalet multiplikationer per pixel i resultatbilden. Det totala antalet multip-
likationer för att beräkna en FFT av en reell bild är�� � ��	� , där� 
 ���
i detta fall. Alltså hur många multiplikationer per pixel i resultatbilden blir
det om faltningen utförs i signaldomänen resp. frekvensdomänen? (3p)

2 Faltning (8p)

Enhetspulsen definieras av

��� 


�
� ��� � �

�

� ��� � �

�

a) Rita upp funktionen��� 
 ����� � �. (1p)
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b) Beräkna faltningen	�� 
 � � ���. Genomför beräkningen i signaldomä-
nen. (3p)

c) Ange Fouriertransformen
 �� av���. (1p)

d) Genomför nu samma faltning som ovan i Fourierdomänen istället. (3p)
Du kan komma att behöva den trigonometriska formeln

���� ���  
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3 Tidsdiskret system (6p)

Ett kausalt tidsdiskret system har systemfunktionen

��	 

	 � �

	� � �	��� �

a) Bestäm impulssvaret����. (2p)

b) Bestäm överföringsfunktionen�����. Plotta��� som funktion av�. (2p)

c) Bestäm differensekvationen, som motsvarar��	. (1p)

d) Är systemet stabilt? Motivera! (1p)

4 Störning (6p)

Signalen��� 
 ������ skickas in i��� där den fördröjs till��� 
 ��� � �
varefter en stark störande signal	�� 
 � � ������� adderas och ger utsignalen
��� 
 ��� � 	��, se figur. Fördröjningen� och amplituden� är okända, dock
gäller att� � �. Ur utsignalen��� vill man nu bestämma fördröjningen�.

h(t)
x(t) y(t)

z(t)

g(t)

LP

korr

m(t)

a) Beräkna Fouriertransformen av���, ��� och	��. (1p)
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b) Föreslå ett idealt lågpassfilter (LP) som filtrerar bort	�� och gör att��� �
���. (1p)

c) Ett annat sätt att få reda på� är att utföra korrelationen�� � ���� �. Utför
denna korrelation! (3p)
Ledning:
� ��� � ���� 
 ��� ���� där� betecknar komplexkonjugatet av�.

d) Förklara hur man ur�� � ��� kan få fram fördröjningen�. (1p)

5 Nedsampling (8p)

Sampelpunkterna i en bild har sampelavståndet��. Du vill sampla ner bilden så
att sampelavståndet blir���.

a) Vilken är den ideala faltningskärnan för nedsampling i detta fall? (1p)

Nackdelen med den ideala faltningskärnan är att den är oändligt lång. Konstuera
en approximativ faltningskärna enligt följande metod:
Tag den ideala faltningskärnan.
Sampla den med�������� 


�
�

���� Æ��� � ���.
Trunkera den vid��� 
 � ���.
Detta ger den samplade faltningskärnan���.
Plocka bort dirac-pulserna och erhåll dess diskreta variant� ��� 
 �� �� �� �� �� �� �.

b) Vad blir� ���, dvs ange värdena�� �� �. (3p)

c) Beräkna den kontinuerliga Fouriertransformen av���. (2p)

d) Hur många multiplikationer, additioner och subtraktioner åtgår per utgångspix-
el för att sampla ner bilden både i x-led och y-led med denna faltningskärna?
Sampla först ner i x-led och därefter i y-led. (2p)

6 Binär bildbehandling (9p)

Din uppgift är att utföra mätningar på en tröskelsatt binärbild med ovala frön, se
figur. Fröets längd och bredd fås med följande procedur. Avståndskartera fröet
i oktagonal metrik. Antag att största värdet i avståndskartan är�. Fröets bredd
sätts då till� 
 � � � � � och dess längd sätts till 
 ������, där� är fröets
area. Fröets vinkel fås med följande procedur. Tunna fröet till ett 4-konnektivt
skelett. Detektera skelettets ändpunkter���� �� och ���� ��. Fröets vinkel fås
som��	����� �� � !���� ��.
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A)
B) C)

a) Utför slutning (expansion följt av krympning) på frö A så att hålet fylls
igen och ursprungsstorleken bevaras. Redovisa både mellanresultatet efter
expansionen och slutresultatet. Välj lämpligt strukturelement själv. (2p)

b) Utför avståndskartering på frö C i oktagonal metrik. Beräkna dess bredd�
och längd . (2p)

c) Föreslå ett set av matchningskärnor som kan detektera alla typer av änd-
punkter på ett 4-konnektivt skelett. Låt matchningskärnorna ha storleken
3*3 och använd beteckningarna 0, 1 och - (don’t care). (2p)

d) Egentligen måste man allra först segmentera bilden (kallas också etiketter-
ing eller labeling). Redovisa hur Run-Track algoritmen fungerar. Din berät-
telse ska innehålla begreppen ’spridning åt öster’, ’spridning åt väster’och
’granntabell’. Redovisa slutresultatet och ett mellanresultat på den streck-
ade rutan (som innehåller frö A och B). (3p)

7 TB3

Titti Brunnberg kallas TB3 på grund av sina initialer och sin favoritsport, tresteg.
TB3 har byggt en egen inspelningsutrustning. Häromdagen spelade hon in en kon-
sert med Linköpingssonen Winnerbäck i Trädgårdsföreningen. Inspelningsutrust-
ningen samt uppspelningsutrustning visas nedan.

lagringsampling

högtalaremikrofon

h(t) h(t)

analogt LP-filter

y(t)

y[n]

z(t)x(t)

rekonstruktions-
filter

Man kan räkna med att det mänskliga örat kan uppfatta tonhöjder upp till 20kHz.
TB3 har därför ett analogt lågpass-filter��� med gränsfrekvensen 20kHz. Låt oss
för enkelhets skull anta att lågpass-filtret är idealt. Samplen���� lagrar TB3 sedan
på en CD-skiva. TB3 vill förstås undvika vikningsdistorsion, samtidigt som hon
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vill att samplen ska uppta så liten plats som möjligt. För att sedan kunna spela upp
musiken använder TB3 ett rekonstruktionsfilter. Låt oss för enkelhets skull anta
att rekonstruktionsfiltret är identiskt med lågpass-filtret���.

a) Vilken samplingsfrekvens bör TB3 välja? (1p)

b) Ett sampel upptar utrymmet 2 byte. En CD-skiva rymmer ca 650 Mbyte
� ��� � ��� byte. Hur lång konsert kan man lagra på CD-skivan? (ej stereo)
(2p)

c) TB3 har konstuerat ett set av digitala filter,������ ����� och �����, som
���� kan filtreras igenom, se figur. När hon konstruerade filtren använde
hon tekniken att placera ut poler och nollställen i z-planet. Z-planen för re-
spektive filter är skissade i figuren. Enhetscirkeln är markerad, x noterar pol
och o noterar nollställe. Vilken av konstanterna ka, kb eller kc ska ökas om
man vill ha mer bas och vilken av konstanterna ka, kb eller kc ska ökas om
man vill ha mer diskant? Motivera! (3p)

HB(z) HC(z)HA(z)

hc[n]

ha[n]

hb[n]
y[n] y’[n]

kc

kb

ka

Σ

d) Under första låten på konserten råkade TB3 ha filtret��� bortkopplat. Oturligt
nog tränade en hundägare sin hund med en visselpipa samtidigt. Visselpi-
pan gav tonen 29��	. Då TB3 spelar upp den första låten hörs en störande
ton. Vilken frekvens har denna ton? Motivera! (3p)

8 Faltningssatsen (6p)

Av alla samband du hittar i formelsamlingen är nog faltningssatsen den viktigaste.
Den förekommer på 5 ställen i formelsamlingen. Välj den variant du tycker är
enklast och bevisa att

� � � 	
 " ��

7


