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1 Tre små uppgifter (10p)

a) Du skriver ett program där 2-dimensionell Fouriertransform ingår. För att
kontrollera programmet applicerar du det på en testbild, se nedan.
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Hur ser den korrekta 2-D Fouriertransformen ut för testbilden? Välj ett av
alternativen a) - d) i figur 1 och motivera ditt val med en kort redogörelse
där ordentranslationsteoremet ochskalningsteoremet ingår. (3p)
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Figur 1: Absolutbelopp av transformbilder.

b) Signalen���� � ������ � �		�� samplas med frekvensen��. Därefter rekon-
strueras den samplade signalen med ett idealt LP-filter med gränsfrekvensen
�� � ����.

x(t) sampling Rekonstruktion y(t)

fo fg=fo/2

Vad blir utsignalen för�� � 
�		 Hz resp.�� � ��	 Hz? (4p)
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c) Bilden���� �� ska roteras moturs��Æ.

Inbild f(x,y) Utbild g(x,y)
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Beräkna värdet på pixeln markerad med ?. Redovisa värdet dels då närmsta
granne interpolation används och dels då linjär interpolation används. (3p)

2 Z-transform (6p)

Visa att faltningsteoremet gäller för z-transformen, dvs att

��� �
��

����

�	�
�� 	�� � �� � �� �����

(Versaler betecknar motsvarande signals z-transform.)

Ledning: Börja med att Z-transformera VL och HL av den vänstra ekvationen.

3 Faltning (7p)

Bestäm faltningen���� � �� � ����� då���� och���� ges av

���� � ���� ����� ���� ���

���� � ���� ���� 
�� ���� 
��

där���� betecknar enhetssteget.
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4 Diskreta faltningskärnor (8p)

Kärnan�� nedan kan användas för beräkning av första-derivatan i x-led,��, i en
tre-dimensionell volym���� �� ��.
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a) Hur ser motsvarande faltningskärnor�� och �� ut? De ska användas för
beräkning av första-derivatorna i y- och t-led,�� och��.

b) I formlerna för optiskt flöde ingår bland annat de två andra-derivatorna���
och���. Utgå från�� och�� ovan och härled 2 st 3*3*3-kärnor��� och���
som räknar ut dessa. Sätt ut korrekta koordinat-axlar!

5 Binär bildbehandling 1 (6p)

pixel

objekt

hål

Redogör för hur operationen 4-konnektiv tunning (krympning till skelett) kan
utföras på objekt i en binär bild. Applicera operationen på ovanstående bild. För
full poäng ska tunningen ska kunna följas steg för steg. Nedan syns matchn-
ingskärnorna för fas 1, krympning till skelett.
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Figur 2: Biologiskt preparat.

6 Binär bildbehandling 2 (7p)

I en bild av ett biologiskt preparat, se figur 2 ovan, finns intressanta sjöstjärnelik-
nande celler i olika storlekar. Din uppgift är att märka ut var dessa finns i bilden.
Enbart segmentering fungerar inte eftersom det i preparatet också finns mängder
av ointressanta cirkelskiveformade objekt i olika storlekar. För att skilja cirkel-
skivorna från “sjöstjärnorna” kan formfaktorn FORM användas. Den definieras

FORM�



��
�
�

�
�

där

� �



�

�
�

������

och���� är kortaste avståndet till objektranden från positionen�.

a) Beräkna FORM för en (kontinuerlig) cirkelskiva.
Ledning: Ett ringformat ytelement i en cirkel har arean�� � �����. (2p)

b) Avståndskartera den diskretiserade “sjöstjärnan” i figur 3 i oktagonal metrik.
(2p)

c) Använd resultatet i b) och beräkna den diskreta varianten av formfaktorn
FORM för “sjöstjärnan”. (2p)

d) Med användande av resultaten i a) och c), föreslå ett lämpligt tröskelvärde
på formfaktorn för att klassificera ett objekt som “cirkelskiva” eller “sjöstjär-
na”. (1p)
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Figur 3: Diskretiserad sjöstjärna.

7 Kontinuerliga och diskreta samband (8p)

Ett vanligt problem i signal- och bildbehandling är följande. Vi vill studera den
kontinuerliga signalen���� som vi får från naturen. Den samplade versionen����
av���� ges av

���� � ���� � ������� ������ �
��

����

Æ��� 	�

a) Ange den kontinuerliga funktionen����, som perfekt interpolerar fram����
ur ����, dvs���� � ��������. Ange också under vilka omständigheter detta
är möjligt. (1p)

b) Ange den kontinuerliga funktionen����, som perfekt interpolerar fram� ����
ur ����, dvs� ���� � �� � �����. (2p)

c) Vi förflyttar oss nu till den diskreta världen och nöjer oss med att filtrera
fram den bakomliggande funktionens derivata i sampelpunkterna. Ange den
diskreta faltningskärna�� som motsvarar����. (2p)

d) Olika trunkeringar av�� har föreslagits, t ex�� � 
� 	��
��� och
�� � 
� �� 	�����
���. Jämför de tre filtren,��, �� och��:s uppförande i
frekvensdomänen. Använd kontinuerlig fouriertransform och sätt en lämplig
dirac-spik i varje sampelpunkt. Skissa�����, ����� och����� för �	�� �
� � 	��. (3p)
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8 TB3 (8p)

Thomas Bengtsson, yngst i en barnaskara av tre och därför ofta kallad TB3, ar-
betar inom ett forskningsprojekt där man kartlägger delfiners beteende. För att
inte störa delfinerna allt för mycket så håller man sig lite på avstånd och lyssnar
på delfinflocken. Samtliga delfiner sänder ut ljudstötar för att kommunicera. Alla
delfiner sänder ut en signal i samma frekvensintervall, men med en viss variation i
det exakta frekvensläget. Variationen möjliggör automatisk igenkänning av delfin-
er genom identifiering av den utsända pulsens frekvens. Mätningar tyder på att ett
intressant frekvensområde är runt 10 kHz, och att skillnaden mellan delfinerna är
cirka 100 Hz. TB3 har en vag aning om att den ovan nämnda identifieringen skulle
vara lätt att genomföra i frekvensdomänen, han önskar därför sampla signalen och
beräkna signalens DFT.

Figur 4 nedan visar ett utsnitt av den inkommande signalen, dvs resultatet av
avlyssningen, när man följer två delfiner. DFT:n av signalen i Figur 4 borde enligt
TB3 se ut ungefär som Figur 5, där vi ser att det finns två frekvenskomponenter i
området kring 10 kHz, vilket är de två delfinerna. Övriga inslag i DFT:n härstam-
mar från brus.

a) Föreslå val av samplingsfrekvens så att inte onödigt mycket data behöver la-
gras samt ett lämpligt (idealt) analogt församplingsfilter för systemet ovan.
(3p)

b) TB3 får problem med sitt system och söker därför din hjälp. Han har samplat
en del av den inkommande signalen och beräknat dess DFT. Den ser dock
inte ut som han tänkt sig, utan som i Figur 6 nedan. Tyvärr verkar de två
frekvenstopparna runt 10 kHz ha flutit ihop och därmed går det inte skilja
delfinerna åt. Förklara, genom att använda text och figurer, för TB3 vad han
gjort för fel när han samplat signalen och en åtgärd för att lösa problemet.
(5p)
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Figur 4: Signal i tidsdomänen.

Figur 5: Önskad signal i frekvensdomänen.
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Figur 6: Erhållen signal i frekvensdomänen.
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