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1 Kontinuerlig faltning (9p)

Funktionerna h(t) och g(t) ges av figuren nedan.

h(t)=u(t)

1

1 1

t t

g(t)=   (t−0.5)Π

a) Bestäm faltningen

[h ∗ g](t) =

∫ ∞

−∞
h(t − λ) · g(λ) dλ,

Redovisa hela din lösning. (3p)

b) Bestäm faltningen

[g ∗ h](t) =

∫ ∞

−∞
g(t − λ) · h(λ) dλ,

Redovisa hela din lösning. (3p)

b) Vilken förhållande råder mellan [h∗g](t) och [g ∗h](t)? Stämmer detta med
dina resultat i a)- och b-)uppgiften? (3p)

2 Tidsdiskreta filter (9p)

Differensekvationen för ett kausalt linjärt system ges av

y(n) = y(n − 1) − 0.25y(n − 2) + x(n − 1).

a) Bestäm överföringsfunktionen H(z). (2p)

b) Är systemet stabilt? Motivera ditt svar. (2p)

c) Bestäm systemets impulssvar h(n). (2p)

d) Bestäm beloppet av överföringsfunktionen |HΩ(Ω)| = |H(ejΩ)|. Antag att
samplingsfrekvensen var 2000Hz. Med vilket värde förstärks/dämpas am-
plituden på frekvenskomponenten f = 500Hz av detta filter? (3p)
Ledning: Det gäller ju att Ω = 2πfT där T är samplingsavståndet.
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3 Fourierserie (8p)

a) Bestäm fourierserieutvecklingen på komplex form för fyrkantvågen nedan, dvs

x(t) =
∞∑

n=−∞
Cne

jnω0t (5p)

x(t)

t

To

1

Ledning:

Cn =
1

T0

∫ T0/2

−T0/2

x(t)e−jnω0t dt

ω0 = 2π/T0

b) Se figuren nedan. Signalen x(t) passerar ett ”smalt” filter h(t) vars utseende i
fourierdomänen syns till höger i figuren. Bestäm utsignalen y(t)! (3p)

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

ωο 3ωο
ω

H(  )ω
1

−3ωο

4 Fouriertransform (7p+1p)

a) Bestäm fouriertransformen för fyrkantvågen x(t) i föregående uppgift. (4p)

Ledning: Eftersom fyrkantvågen inte är absolutintegrerbar är det svårt att beräkna
dess fouriertransform mha integralkalkyl. Vi får därför lita på tabeller och teo-
rem som andra har beräknat åt oss. Tänk på att fyrkantvågen kan ses som en
faltning mellan en rektangelpuls Π(2t/T0) och ett impulståg. Tänk också på att
ω0 = 2πf0 = 2π/T0.

b) Se figur i föregående uppgifts b)-uppgift. Signalen x(t) passerar ett ”smalt”
filter h(t) vars utseende i fourierdomänen syns till höger i figuren. Bestäm utsig-
nalen y(t)! (3p)

Extrauppgift:) För er som har gjort både denna och föregående uppgift: Betrakta
svaren i b)-uppgifterna. Likheter? Skillnader? Slutsats? (1p)

3



5 Histogram och binär bildbehandling (8p)

a) Histogram
Figuren visar fyra histogram, ett för en bild med låg kontrast, ett för en bild med
hög kontrast, ett för en mörk bild och ett för en ljus bild. Kombinera dem kor-
rekt! (3p)

histogram4histogram1 histogram2 histogram3

b) Krympning, Expansion, Öppning och slutning
Figuren nedan till vänster visar en binär bild med celler. Vi vill göra olika mät-
ningar på bilden, men först vill vi rensa den så att cellerna ser ut som bilden nedan
till höger. Vi vill alltså ta bort utskott och hål. Vi vill inte förändra storleken på
cellerna och vi vill behålla konturerna så jämna som möjligt. Antag att avstånden
d1 och d2 är högst 4 pixlar. Antag vidare att avståndet d3 mellan cellerna är minst
6 pixlar. Du can anropa följande funktioner:

krymp_d4(bild)
krymp_d8(bild)
expand_d4(bild)
expand_d8(bild)

där d4 =
- 1 -
1 1 1
- 1 -

och d8 =
1 1 1
1 1 1
1 1 1

.

bildBbildA

d1

d2

d3

Komplettera följande program:

bildX = krymp_d4(bildA);
...
bildB = ...

(5p)
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6 Diskreta filter och faltning (9p)

Betrakta faltningskärnan (
1
2
1

/4 ∗)n ∗ ( 1 2 1 /4 ∗)n. Origo är markerad

med fet stil.

a) Redovisa faltningsresultatet för n = 2, dvs falta ihop 2 st
1
2
1

/4 med 2 st

1 2 1 /4. (3p)

b) Beräkna den kontinuerliga fouriertransformen av faltningskärnan genom
att placera dirac-pulser på varje element i faltningskärnan och antag sam-
plingsavståndet ∆. Som svar önskas en formel som beror av n. (4p)

c) Vilka bandbredder ger n = 1 och n = 2 på lågpassfiltret och vilket n ger
mest lågpass-filtrering? (2p)

Ledning: Bandbredden definieras som det värde på frekvensen där amplitu-
den har sjunkit till 1/

√
2.

7 2D Fourier transform och sampling med TB3 (10p)

Therese Boberg är en duktig utövare av den tuffa sporten triathlon och brukar där-
för kallas TB3. Hon har just köpt en ny digitalkamera. Hon visar dej ett nytaget
foto på henne själv iförd sin randiga träningströja. Titta, säger hon, det verkar helt
magiskt, på fotot är ränderna bredare och riktade åt ett annat håll. Är det något fel
på min nya kamera?
Du har just läst kursen Signal- och Bildbehandling och säger eftertänksamt, nej
Therese det är varken magi eller fel, och så löser du nedanstående uppgifter steg
för steg. Mönstret på Therese’s tröja är f(x, y) i figuren nedan och fotot ser antin-
gen ut som b1(x, y), b2(x, y) eller b3(x, y).

f(x,y) b
1
(x,y) b

2
(x,y) b

3
(x,y)
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a) Låt

a(x, y) = cos
(
2π

√
5x

)
.

Då gäller

f(x) = a(Rφx),x =

(
x
y

)
, Rφ =

(
cos φ − sin φ
sin φ cos φ

)
, φ = arctan

(−1

2

)
.

F (u, v), Fourier transformen av f(x, y), består av två dirac-pulser och är
skissad i figuren nedan.

u
21

v

Functionen f(x, y) samplas sedan med ett 2D impulståg, dvs

g(x, y) = f(x, y) · 3III(3x) · 3III(3y)

= f(x, y) ·
∑
k1

δ

(
x − k1

3

)
·
∑
k2

δ

(
y − k2

3

)

Skissa G(u, v) i (u, v)-planet och gradera axlarna. (4p)

b) Sedan försöker vi rekonstruera f(x, y) idealt genom multiplikation i fouri-
erdomänen med (1/3)2 ·Π(u/3) ·Π(v/3). (Detta är ekvivalent med faltning
med sinc(3x) · sinc(3y) i spatialdomänen.) Vilka funktioner F̂ (u, v) och
f̂(x, y) erhåller du? (4p)

c) Följdaktligen, vilken bild bland b1(x, y), b2(x, y) och b3(x, y) motsvarar det
digitala fotot? (2p)

6


