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1 Tre små uppgifter (10p)

a) Beskriv med text och figurer hur avståndskartering med����-metrik går till.
(3p)

b) Beskriv trökelsättning med mittpunktsmetoden. Använd bl a��, ������
och ������ i beskrivningen, där�� är histogrammets medelvärde,������
medelvärdet av histogrammet till vänster om�� och������ medelvärdet av
histogrammet till höger om��. (3p)

c) Utför medianfiltrering med filterkärnan� � � på den endimensionella
signalen:

� � � � � � � � � � � � � �

Utför sedan medelvärdesbildning med� � � �� på samma signal. (An-
tag att värdena till höger och vänster om signalen är 0 och notera att origo
är beläget i mitten på båda filterkärnorna. Beskriv därefter med ord skill-
naden mellan median- och medelvärdesfiltrering. Använd orden: brusun-
dertryckande, kantbevarande, linjär och olinjär. (4p)

2 Tidsdiskret system (6p)

Antag att ett tidsdiskret kausalt system ges av differensekvationen

����� ���� �� � ���� � ���� ���

a) Bestäm systemfunktionen	�
� � � �
����
�.

b) Bestäm systemets impulssvar���.

c) Bestäm impulssvaret till det kausala systemet	���
� � ��	�
�.

d) Givet systemet	���
� applicera insignalen���� � Æ��� � Æ�� � �� och
bestäm utsignalen����.
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3 Omsampling (8p)

Betrakta nedanstående samplade signal i spatial- respektive fourierdomänen. Sam-
plingsavståndet är� och gränsfrekvensen blir därmed��	� .

Fourierdomän, F(u)

1

2T
T

x u

Spatialdomän, f(x)

Filtret �� ���� kan användas för omsampling. I figuren nedan visas filtret i spatial-
respektive fourierdomänen för� � � och � � �. Ett filter med� � � passar
för att sampla upp en signal en faktor 2 (till dubbla samplingstätheten). För full-
ständighetens skull ges filtrets formel nedan.

�� ���� �

�

��������� � � ��������� �������� �� ���� � ��
�� ������
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a) Vilket värde på� ger ett filter som passar för nedsampling en faktor 2? (2p)

Det en-dimensionella filtret�� ���� kan generaliseras till två dimensioner enligt
� ���� ��� � �� ������ ����.

b) Vilka värden på� och� ger ett filter som passar för uppsampling en faktor
3? (2p)

c) Vilka värden på� och� ger ett filter som passar för nedsampling en faktor
2.5? (2p)

d) Vilka värden på� och� ger ett filter som passar för rotation? (2p)
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4 Faltning (6p)

Bestäm faltningen���� � �� � ����� då

���� �

�
� för � � � � �
� för övrigt

och

���� �

�
�� för � � � � �
� för övrigt

5 Kontinuerliga och diskreta samband (9p)

Lokal datortomografi är en variant av vanlig datortomografi där man istället för
ett ramp-filter önskar använda sig av filtret���� � ��� ��� � ��	� , där � är
sampelavståndet på den signal man vill filtrera, se figur.

u

1

2T

Fourierdomän, G(u)

Funktionen���� motsvaras i signaldomänen av���� som är ett mycket långt
filter. Man brukar därför använda faltningskärnan

1
* -1-1 2h[k]= 2)πΤ(2

istället, där origo har markerats med en tjockare ram.

a) Beräkna filtretskontinuerliga Fouriertransform genom följande förfarande:
Sätt en dirac-spikÆ�� på varje sampelpunkt. Sätt sampelavståndet till�
och kalla den erhållna funktionen� ���. Beräkna detta filters kontinuerliga
Fouriertransform	� ���. (2p)

b) Skissa ungefärligt	� ��� tillsammans med����. Beskriv dess skillnader
och likheter i intervallet��� � ��	� . Vilken av funktionerna dämpar t ex
höga frekvenser mest? (3p)
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c) Beräkna filtret���:s DFT. Använd formeln:

	��� �

������
������

��������	���

Låt N vara en fri parameter. (2p)

d) Jämför	��� och	� ���. Sätt� � �	. Vilken frekvens� svarar mot n=8?
(1p)

e) Jämför	��� och	� ���. Sätt nu� � �. Vilken frekvens� svarar nu mot
n=8? (1p)

6 TB3 och DFT (6p)

Civilingenjören Tobias Branth brukar kallas TB3 på grund av sina initialer och
sina glada minnen från 3:e året på Teknisk Biologi-utbildningen. TB3 har fått i
uppdrag att göra frekvensanalys på� stycken insamplade mätdatapunkter (reella)
från en industiell process.

a) Det åtgår	�� multiplikationer för beräkna en� -punkters DFT på reella
indata. Förklara detta. Hänvisa till formeln för DFT i formelsamlingen i din
förklaring. (2p)

b) TB3 implementerar formeln i ADA och märker att beräkningen går ganska
långsamt för stora värden på� . Han erinrar sig då vagt från nån ISY-kurs att
FFT skulle vara ett bättre alternativ. Enligt ett gammalt kompendium kräver
den� � � ���� multiplikationer för� reella datapunkter.� bör dock vara
en 2-potens, dvs� � 	
, där� är ett positivt heltal. Vid vilket värde på
� � 	
 går det snabbare att använda FFT istället för direkt evaluering av
DFT-formeln om man enbart ser till antal multiplikationer? (2p)

c) TB3 hämtar hem ett FFT-program gratis från nätet. Han litar inte fullt på
programmet och testar det därför med en enkel test-sekvens,���� � �� �� 	� �
och� � �. Beräkna DFT:n av����! Använd formeln i formelsamlingen.
Svaret ska ges på formen	��� � �� � ���� �� � ���� �� � ���� �� � ��� och
förenklas så långt som möjligt. (2p)
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7 Binär bildbehandling (9p)

Figurerna nedan beskriver hur man utgående från en böna med skaft (figur a)
kan ta fram skelettet av skaftet (figur f) och därmed mäta dess längd. Rutor kan
betraktas som pixlar med värde 1. Övriga pixlar har värde 0. Som hjälp har bönans
ytterkontur ritats in punktstreckad i varje figur.

d)

e)

a)

b)

c)

f)
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a) Beskriv hur figur b) kan erhållas ur figur a). (2p)

b) Beskriv hur figur c) kan erhållas ur figur a) och b). (2p)

c) Beskriv hur figur d) kan erhållas ur en annan figur. (2p)

d) Beskriv hur figur e) kan erhållas ur en annan figur. (2p)

e) Beskriv hur figur f) kan erhållas ur två andra figurer. (1p)

I beskrivningarna ovan ska använda matchningskärnor/strukturelement anges. Välj
bland matchningskärnorna/stukturelementen nedan, samt roterade varianter av dem.
Ange också hur många gånger eventuella krympningar eller expansioner som be-
höver göras.
Tips: Pixelvis addition, subtraktion eller multiplikation är också tillåtna opera-
tioner.
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8 Ett litet bevis (6p)

Härled utan att använda formelsamlingen följande:
Om signalen���� har Fouriertransformen� ���, vad blir Fouriertransformen av
����� ��? (Du kan anta att� � �).
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