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Ledning:
Jag hoppas att det inte är om tid på tentan, men jag är inte säker.
Räkna därför de uppgifter ni känner er säkra på först!
Lycka till!
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1 Fem små uppgifter (16p)

a) 2D Fouriertransform (3p)

Här nedan ser du en testbildg(x, y).

g(x,y)

Hur ser absolutbeloppet av Fouriertransformen avg(x, y), dvs|G(u, v)|, ut?
Välj ett av nedanstående alternativ a) - d) och motivera ditt val med en kort redo-
görelse där ordenrotationsteoremetochskalningsteoremetingår.

a) G(u,v)? b) G(u,v)? c) G(u,v)? d) G(u,v)?

b) Tröskelsättning med hysteres (3p)

Beskriv kortfattat hur tröskelsätting med hysteres går till och när man har använd-
ning för det.

c) Visualisering (3p)

Vi har i kursen talat om tre olika sätt att visualisera en 3D-volym: djupkodning,
ytskuggning och genomlysningsprojektion. Hur går det till att göra ytskuggning
av en 3D-volym? Använd 3 av följande 6 ord i din redogörelse:
3D-gradient, medelvärdesfilter, Phongs formel, tröskel, interpolation, mittpunkts-
metoden.
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d) Ett litet bevis (3p)

Bevisa att faltning är kommutativ, dvs att[h ∗ g](t) = [g ∗ h](t).

Ledning:Använd följande definition och gör ett variabelbyte i integralen.

[h ∗ g](t) =

∫ ∞

−∞
h(t − λ) · g(λ) dλ.

e) Korrelation (4p)

Ett ekolod sänder ner ljudsignalenh(t) = e−3tu(t) i vattnet. Signalen färdas ner
i vattnet, reflekteras i bottnen och vänder åter upp mot båten där den tas emot av
ekolodets mottagare, somg(t) = e−3(t−0.08)u(t − 0.08). Beräkna korrelationen
mellanh(t) ochg(t), dvs[h2g](t). Beskriv sedan hur du ur[h2g](t) kan få fram
tidsskillnaden mellan utsänd och mottagen signal. Beräkna även vattendjupet.

Ledning1:Detta teorem gäller för fouriertransform av korrelation.

F [[h2g](t)] = H∗(f) · G(f), där F [h(t)] = H(f) och F [g(t)] = G(f)

Ledning2:Ljudhastigheten i vatten är 1430 m/s.

2 Faltning (9p)

Bestäm faltningen

[h ∗ g](t) =

∫ ∞

−∞
h(t − λ) · g(λ) dλ,

därh(t) = e−5tu(t) ochg(t) = e5tu(−t) ochu(t) är enhetssteget.

a) Utför beräkningen i signaldomänen. (6p)

b) Utför beräkningen i fourierdomänen. (3p)
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3 2D diskret faltning, tidsberäkning (7p)

Se figur nedan. Du vill göra filtreringar på en bild som har storlekenN × N =
256 × 256 med en faltningskärna som har storleken9 × 9. Det finns två sätt att
göra detta på, antingen i spatialdomänen (res1 ) eller i Fourierdomänen (res2 ).

bild
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0 0

0
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kärna

padda FFT
2Dnoll−

FFT
2D

kan förberäknas

FFT
2D −1

res1 res2

a) Hur många multiplikationer åtgår för att beräknares1 ? (3p)

b) Hur många multiplikationer åtgår för att beräknares2 ? (3p)

c) Vilket verkar alltså gå snabbast, beräkning i spatialdomänen eller beräkning
i fourierdomänen för en9 × 9-kärna på en 256-bild? (1p)

Ledning:

• Den beräkning vi gör är alltså lite approximativ eftersom vi struntar i att
beräkna antalet additioner.

• Räkna med att alla koefficienter i faltningskärnan är skilda från 0, 1 och -1.

• Det åtgår2N2 log2 N multiplikationer för att beräkna 2D FFT av en reell
bild.

• För enkelhets skull, bortse från eventuella kanteffekter.

4 Fourierserie (8p)

a) Bestäm fourierserieutvecklingen,

x(t) = A0 +
∞∑

n=1

An cos (nω0t) +
∞∑

n=1

Bn sin (nω0t) ,

för den periodiska signalen nedan.
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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

(5p)

b) Signalenx(t) passerar ett idealt bandpassfilter som släpper igenom vinkel-
frekvenser i intervallet1.8ω0 ≤ ω ≤ 2.2ω0. Bestäm utsignalen. Svaret ska
förenklas så långt som möjligt. (3p)

5 Binär Bildbehandling (6p)

a) Bilden till vänster visar en tröskelsatt bild av en cell. Tyvärr har cellen lite
oönskade utskott och hål. Dem vill man få bort så att man kan få fram bilden
till höger. (Därefter vill man utföra mätningar på cellen, t ex dess omkrets
och area.) Beskriv den bildbehandling som behövs för att snygga till cellen.
Redovisa antal operationer och strukturelementens utseende. Räkna med att
hålens och utskottens bredd är maximalt 4 pixlar. (3p)

bildbehandling
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b) Rasterscan Border follow (RB-algoritmen) är en mycket bra metod att an-
vända för segmentering (etikettering, labeling) av binära bilder. Metoden
klarar t ex objekt med hål i utan problem.
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Bilden visar hur RB-algoritmen har börjat arbeta på en bild. Beskriv hur me-
toden fungerar och rita en mellanresultatsbild som visar hur pixlarna märks
upp under algoritmens gång. (3p)

6 Interpolation (8p)
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I figuren ovan är den ideala interpolationsfunktionen sinc(x) illustrerad tillsam-
mans med 4 punkters high resolution cubic splineh(x) = h(−x),

h(x) =




x3 − 2x2 + 1, för 0 ≤ x ≤ 1,
−x3 + 5x2 − 8x + 4, för 1 ≤ x ≤ 2,
0, för 2 ≤ x.

Båda funktionerna är illustrerade i både spatial- och Fourierdomänen. Som synes
har vi antagit att sampelavståndet är 1.

a) Skissa på samma sätt linjär interpolationsfiltret i både spatial- och Fourier-
domänen. Axlarna ska vara graderade. (2p)
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Interpolera signalenf(x) nedan till tre gånger så hög samplingstäthet. Använd...

f(x) = · · · 0 1 3 2 0 · · ·
b) närmsta granne interpolation (2p)

c) linjär interpolation (2p)

d) high resolution cubic spline interpolation. Endast de 2 värden som ligger
mellan 2-an och 3-an behöver beräknas här. (2p)

7 TB3 (6p)

Tina Bergström, TB3 kallad på grund av sina initialer och favoritsportorten tre-
steg, ska åka ner till OS i Aten nu i augusti för se sin favorit Christian Ohlsson
tävla. TB3 har byggt en egen inspelningsutrustning för att riktigt fånga stämning-
en i Aten. Häromdagen testade hon sin utrustning hemma i studentlägenheten.
Inspelningsutrustningen samt uppspelningsutrustning visas nedan. Man kan räk-
na med att det mänskliga örat kan uppfatta tonhöjder upp till 20kHz. TB3 har
därför ett analogt lågpass-filterh(t) med gränsfrekvensen 20kHz. Låt oss för en-
kelhets skull anta att lågpass-filtret är idealt. Sampleny[n] lagrar TB3 sedan på en
CD-skiva. TB3 vill förstås undvika vikningsdistorsion, samtidigt som hon vill att
samplen ska uppta så liten plats som möjligt. För att sedan kunna spela upp det
inspelade använder TB3 ett rekonstruktionsfilter. Låt oss för enkelhets skull anta
att rekonstruktionsfiltret är identiskt med lågpass-filtreth(t).

lagringsampling

högtalaremikrofon

h(t) h(t)

analogt LP-filter

y(t)

y[n]

z(t)x(t)

rekonstruktions-
filter

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

b) Ett sampel upptar utrymmet 2 byte. En CD-skiva rymmer ca 650 Mbyte
≈ 650 · 106 byte. Hur lång tid kan man lagra på CD-skivan? (ej stereo) (2p)

c) Under ett test hemma i studentrummet kopplar TB3 bort filtreth(t). Samti-
digt tränar en hundägare sin hund med en visselpipa strax utanför. Visselpi-
pan ger tonen 33kHz. Då TB3 spelar upp sin inspelning hörs en störande
ton. Vilken frekvens har denna ton? Motivera med resonemang i fourierdo-
mänen! (3p)
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