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1 Tre små uppgifter (8p)

a) En koordinattransformationA mellan inbildskoordinat̄x och utbildskoordi-
nat s̄ kan skrivas̄s = Ax̄. För 2D-fallet gäller

(
s1

s2

)
=

(
a11 a12

a21 a22

) (
x1

x2

)
.

För fouriertransformen gäller följande teorem

F [f(Ax̄)] = |det A|−1 F
(
(A−1)T ū

)

där
F [f(x̄)] = F (ū) .

Ge den 2D matrisR som gäller för rotation en vinkelθ. Förenkla sedan
teoremet ovan så långt som möjligt dåA = R. Beskriv med ord vad som
händer med en bilds fouriertransform då bilden roteras. Hänvisa till hur man
kan se detta i ditt förenklade teorem. (3p)

b) Utför nedanstående korrelation. Origo har markerats med fet stil. Betrakta
pixelvärden utanför som lika med 0. (2p)

0 -1
1 0

�
-1 2 0 -1
-2 1 1 0

c) För att kunna studera en 3D-volym från t ex ett konfokalt mikroskop är
det nödvändigt att göra 3D-visualisering. Genomlysningsprojektioner och
djupkodning är exempel på olika 3D-visualiseringstekniker. Följande lil-
la program i pseodokod beräknar en genomlysningsprojektiong(x, y) ut-
gående från en 3D-volymf(x, y, z). Skriv ett eget program i pseudokod
som beräknar djupkodning! (3p)

För alla (x,y)=(0,0) till (N-1,N-1)
g(x,y):=0
z:=0
Repetera

g(x,y) := g(x,y) + f(x,y,z)
z := z + 1

Tills z=N
End
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2 Kontinuerlig faltning (8p)

a) Bestäm faltningeny(t) = (x ∗ h)(t) dåx(t) ochy(t) ges av figuren nedan. (6p)

t
1

0.52

2
x(t) h(t)

t

b) Skissay(t) och nämn något om hur man kan kontrollera att den verkar rimlig.
(2p)

3 Tidsdiskret system (8p)

Ett kausalt tidsdiskret system (ett digitalt filter) har överföringsfunktionen

H(z) =
z2 − 1

z2 − 0.8z + 0.8
.

a) Bestäm filtrets differensekvation. (2p)

b) Bestäm filtrets poler och nollställen och rita in dem i z-planet. Markera poler
med kryss och nollställen med ringar. (2p)

c) Bestäm överföringsfunktionenHΩ(Ω) = H(ejΩ).
Plotta|HΩ(Ω)| för −π < Ω < π.
Tala med ledning av skissen om vilken typ av filter detta är, dvs LP, HP, BP
eller BS. (3p)

d) Hade man redan kunnat tala om vilken typ av filter det var genom att titta
på skissen av z-planet i b-uppgiften? Motivera! (1p)

4 Diskret faltning (6p)

a) Bestäm den faltningskärna som bildas om nedanstående faltningar och ad-
ditioner utförs. Origo har markerats med en kraftigare ram. (4p)
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b) Filtret bör skalas med en faktor - vilken? (1p)

c) Efter skalningen i b) kan detta filter användas till något. Vadå? Välj bland
nedanstående fyra alternativ. (1p)

I) derivering

II) högpassfiltrering

III) medelvärdesbildning (lågpassfiltrering)

IV) global tröskelsättning

5 Fourierserie (7p)

a) Bestäm fourierserieutvecklingen för fyrkantvågen nedan, dvs

x(t) = A0 +
∞∑

n=1

An cos(nω0t) +
∞∑

n=1

Bn sin(nω0t)

(5p)

To/2

t

x(t)

1
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Ledning:

A0 =
1

T0

∫ T0/2

−T0/2

x(t) dt

An =
2

T0

∫ T0/2

−T0/2

x(t) cos(nω0t) dt

Bn =
2

T0

∫ T0/2

−T0/2

x(t) sin(nω0t) dt

ω0 = 2π/T0

b) Se figuren nedan. Signalenx(t) passerar ett “smalt” filterh(t) vars utseende i
fourierdomänen syns till höger i figuren. Bestäm utsignaleny(t)! (2p)

5ωο

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

1

H( ω)

ω

ωο

6 Kontinuerliga och diskreta samband (8p)

Se nedanstående filterh1(l) ∗ h2(k) = h(k, l), där origo har markerats med en
tjockare ram.
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a) Beräkna filtretskontinuerliga Fouriertransform genom följande förfarande:
Sätt en dirac-spikδ() på varje sampelpunkt. Sätt sampelavståndet tillT = 1
och kalla den erhållna funktionenh1T (y) ∗ h2T (x) = hT (x, y). Beräkna
detta filters kontinuerliga FouriertransformHT (u, v). (2p)

b) SkissaHT (u, 0) i intervallet−0.5 ≤ u ≤ 0.5 och HT (0, v) i intervallet
−0.5 ≤ v ≤ 0.5. Tala med ledning av skisserna om vilken typ av filter
HT (u, v) är (LP, HP, BP eller BS) och tala även om vad det är för skillnad
på filtrets uppförande iu- ochv-led. (3p)

6



c) Beräkna filtreth(k, l):s 2D DFT, dvsH(m, n).

Ledning: Formeln för 1D DFT är

H2(m) =

M/2−1∑
k=−M/2

h2(k)e−j2πmk/M

Låt M vara en fri parameter. (2p)

d) JämförH [m, n] ochHT (u, v). SättM = N = 32. Vilken frekvens(u, v)
svarar mot(m, n) = (4, 8)? (1p)

7 Tröskelsättning och Binär bildbehandling (8p)

En gråskalebild visar pappersfibrer. Din uppgift är att bestämma dess längd. Du
väljer att tröskelsätta bilden och därefter tunna till ett 8-konnektivt skelett. Därefter
kan fibrernas längd beräknas.

a) Fibrerna är ljusa mot en mörk bakgrund och histogrammet är bimodalt
enligt figuren nedan. Beskriv tröskelsättning med mittpunktsmetoden. An-
vänd bl aT0, µa(T0) och µb(T0) beskrivningen, därT0 är histogrammets
medelvärde,µa(T0) medelvärdet av histogrammet till vänster omT0 och
µb(T0) medelvärdet av histogrammet till höger omT0. (4p)

b(To)µ µT0a(To)

b) Nedanstående bild beskriver en tröskelsatt binärbild av en fiber. Tunna den
till ett 8-konnektivt skelett. Tunningen ska kunna följas, så att pixlar som
försvinner i en viss fas markeras med den fasens nummer. (3p)
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Ledning: 8-konnektiv krympning till skelett görs med nedanstående kärnor
i fas 1.

0 - -
0 1 1
- 1 -

- 1 -
0 1 1
0 - -

- 1 -
0 1 1
- 1 -

0 - 1
0 1 1
0 - 1

c) Skelettet kan sedan följas och ett approximativt mått på fiberns längd kan
erhållas, genom att summera raka och sneda steg. Raka steg ger längden1
och sneda steg ger längden

√
2. Se exemplet nedan som ger längden2·√2+

3 · 1 ≈ 5.83. Vad blir längden på din fiber med denna metod? (1p)

8 TB3 (7p)

Civilingenjören Tom Bjärton brukar kallas TB3 på grund av sina initialer och sina
3 tatueringar, gjorda (i ungdomligt oförstånd enligt föräldrarna) på Viking Tattoo
Studio under studietiden i Linköping. Han har fått i uppdrag att göra frekvens-
analys påN stycken insamplade mätdatapunkter (reella) från en industiell biolo-
gisk process.

a) Det åtgår2N2 multiplikationer för beräkna enN-punkters DFT på reella
indata. Förklara detta. Hänvisa till formeln för DFT i formelsamlingen i din
förklaring. (2p)

b) TB3 implementerar formeln i C (det var ganska lätt att lära sig när man kan
ADA) och märker att beräkningen går ganska långsamt för stora värden på
N . Han bläddrar i sina gamla läroböcker och hittar då att FFT bara kräver
N · 2 log N multiplikationer förN reella datapunkter.N bör dock vara en
2-potens, dvsN = 2x, därx är ett positivt heltal. Vid vilket värde påN =
2x 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,x[k] = 5, 1, 0,−2
och N = 4. Beräkna DFT:n avx[k]! Använd formeln i formelsamlingen.
Svaret ska ges på formenH [n] = a0 + ib0, a1 + ib1, a2 + ib2, a3 + ib3 och
förenklas så långt som möjligt. (3p)
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