
Tentamen i

Signal- och bildbehandling TSBB14

Tid: 2011-05-30

Lokaler: U10, U11, U14

Ansvarig lärare: Maria Magnusson besöker lokalerna kl. 9.15 och 10.45
tel 073 - 804 38 67

Hjälpmedel: Räknedosa, medskickad formelsamling,
OH-film, sax och följande tabeller:

Söderkvist: Formler och tabeller,
Beta,
Physics Handbook

Uppgifter: Tentamen omfattar 7 st uppgifter

Betygsskala: 25-35 poäng betyg 3
36-46 poäng betyg 4
47-60 poäng betyg 5

Betygslista: Anslås senast 13/6
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1 Kontinuerlig faltning (10p)

Bestäm faltningen

[h ∗ g](t) =

∫

∞

−∞

h(t− λ) · g(λ) dλ,

därh(t) ochg(t) är illustrerade i figuren nedan och ges av

g(t) = u(t),

h(t) = e−3tu(t).

1

t

h(t)

1

t

g(t)

a) Utför beräkningarna i signaldomänen. (5p)

b) Utför beräkningarna i fourierdomänen med hjälp av tabellslagning. (4p)
Ledning 1:Eventuellt behövs partialbråksuppdelning i fourierdomänen.
Ledning 2:Det gäller att δ(f)

3+j2πf
= δ(f)

3
.

c) Förklara varför nedanstående samband gäller. (1p)

δ(f)

3 + j2πf
=

δ(f)

3

2 1D och 2D interpolation i närbild (10p)

Vid interpolationsuppgifterna nedan ska vi använda oss av tre olika interpolations-
funktioner, närmsta grannen(x), linjär interpolationl(x) och cubic spline inter-
polationc(x), där

n(x) =

{

1, för − 0.5 ≤ x ≤ 0.5,
0, för övrigt,

l(x) =

{

1− |x|, för − 1 ≤ x ≤ 1,
0, för övrigt,

c(x) =

{

2|x|3 − 3|x|2 + 1, för − 1 ≤ x ≤ 1,
0, för övrigt.

De olika funktionerna är också illustrerade nedan.
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cubic spline, c(x)
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1 närmsta granne, n(x) linjär interpolation, l(x)

Nedan syns en liten 1D figur med två kända sampelvärden och ettokänt, märkt
med?, som ska interpoleras fram.

x
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?

a) Använd närmsta granne interpolation! (1p)

b) Använd linjär interpolation! (2p)

c) Använd cubic spline interpolation! (2p)

Nedan syns en liten 2D figur med fyra kända sampelvärden,A = 3, B = 4,
C = 0.5, D = 1.5, och ett okänt, märkt med?, som ska interpoleras fram.
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d) Använd närmsta granne interpolation! (1p)

e) Använd bilinjär interpolation! (2p)

f) Använd 2D cubic spline interpolation! (2p)
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3 Diskreta filter och fouriertransform (9p)

Faltningskärnanh kan seperares enligt nedan.

h =

1 4 6 4 1
4 16 24 16 4
6 24 36 24 6
4 16 24 16 4
1 4 6 4 1

/ 256 =

1
4
6

4
1

/ 16∗ 1 4 6 4 1 / 16 =h1 ∗ h2

Fet stil (t ex6) noterar kärnans centrum.

a) Den sista faltningskärnan kan fouriertransformeras kontinuerligt genom att
man antar samplingsavståndet∆ och placerar diracspikar på faltningskär-
nan enligt

h2(x, y) =
δ(x+ 2∆, y) + 4δ(x+∆, y) + 6δ(x, y) + 4δ(x−∆, y) + δ(x− 2∆, y)

16

BeräknaH2(u, v), dvs fouriertransformen avh2(x, y). (2p)

b) BestämH(u, v), dvs fouriertransformen avh(x, y). (2p)

c) SkissaH(u, 0) och H(0, v) mellan−1/(2∆) och 1/(2∆). Vilken typ av
filter är det (LP, HP, BP, BS eller ett deriverande filter)? Skisserna ska vara
tillräckligt bra, välj t ex att beräkna värdena förH(u, 0) i
u = 0,±1/(4∆),±1/(2∆). (2p)

d) Hur förändras en bild om den faltas medh? Blir den suddigare, skarpare,
mörkare och/eller ljusare? (1.5p)

e) Betrakta faltningskärnang nedan

g =

1 4 6 4 1
4 16 24 16 4
6 24 36 24 6
4 16 24 16 4
1 4 6 4 1

/ 128

Hur förändras en bild om den faltas medg? Blir den suddigare, skarpare,
mörkare och/eller ljusare? (1.5p)
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4 Tidsdiskreta filter (9p)

En tidsdiskret krets är uppbyggd av två likadana kausala delkretsar som samman-
kopplas enligt figuren nedan.

g[n]

Σ

y[n] h[n]

x[n] y[n]h[n]

h[n]

2

Delkretsarnas impulssvar ges av

h[n] = 0.3nu[n]

a) Bestäm överföringsfunktionenH(z)! (1p)

b) Skissa delkretsens poler och nollställen i det komplexa talplanet och glöm
inte att gradera axlarna! Är delkretsenh[n] stabil? (2p)

c) Bestäm den sammansatta kretsens överföringsfunktionG(z) = Y (z)/X(z)!
(4p)

d) Skissa den sammansatta kretsens poler och nollställen i det komplexa tal-
planet och glöm inte att gradera axlarna! Är den sammansattakretsen stabil?
(2p)
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5 Korrelation (6p)

Papperstillverkning är en komplicerad mekanisk/kemisk process. I figuren ne-
dan matas pappret framåt under processens gång. Man är intresserad av att mäta
papprets hastighetv. För detta ändamål har man monterat två fotodetektorer med
inbördes avståndd.

d

A

vpapper

B

Antag att papprets ojämnhet, som fotodetektor A mäter, kan beskrivas med funk-
tionen

xA(t) = n(t),

därn(t) är bandbegränsat vitt brus. Fotodetektor B mäter då funktionen

xB(t) = n(t− T ).

Det gäller att

|N(f)|2 =
4

4 + (2πf)2
,

där|N(f)|2 ärn(t):s effektspektrum.

a) Bestäm korrelationen(xA2xB)(t). (3p)

Ledning:F [(x2y)(t)] = X∗(f) · Y (f) där ∗ betecknar komplexkonju-
gat. (3p)

b) Skissa(xA2xB)(t) ungefärligt och förklara därefter hur man ur(xA2xB)(t)
och figuren ovan kan erhålla pappershastighetenv. (3p)

Extrauppgift: Varför anges|N(f)|2 och inteN(f) uppgiften? (1 bonuspoäng)
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6 Sampling, rekonstruktion och filter med TB3 (8p)

Torsten Björk från Trehörna, även kallad TB3, har ett stort fotbollsintresse och
förra året förverkligade han sin dröm och åkte på fotbolls-VM i Sydafrika. Han
hade på känn att det skulle bli jobbigt med det störande ljudet från vuvuzelorna,
ett slags blåsinstrument med en enda ton som publiken brukartuta i då det händer
spännande saker i matchen. TB3 är dock mycket intresserad avsignal-behandling,
och därför hade han möjlighet att bygga en egen apparat som kunde filtrera bort
vuvuzelornas ljud, se nedan.

horlurar

x(t)

g(t) sampling

rekonstruk−
tionsfilter

filter h(t)
z(t)

analogt
LP−filtermikrofon

vuvuzela−

Man kan räkna med att det mänskliga örat kan uppfatta tonhöjder upp till 20kHz.
TB3 har därför ett analogt lågpass-filterg(t)med gränsfrekvensen 20kHz. Lågpass-
filtrets fouriertransformG(f) är illustrerat nedan, både som ideal och praktisk
variant.

f [kHz]

G(f), ideal

20

f [kHz]

G(f), praktisk

20

a) TB3 vill förstås undvika vikningsdistorsion. Vilken är den lägsta samplings-
frekvens TB3 kan välja? Antag för enkelhets skull attG(f) var idealt. (2p)

b) Vuvuzuelan ger ifrån sig en grunton på 233Hz, samt 4st ickeförsumbara
övertoner. Vilka är dessa 4 övertoner? (2p)
Ledning:Alla övertonerna är lägre än 1200Hz.

c) Skissa ett praktiskt filter i fourierdomänen som filtrerarbort vuvuzelans fre-
kvenser samtidigt som övriga frekvenser påverkas så lite som möjligt. Välj
själv om du vill använda frekvenaxelnf eller den normerade frekvensaxeln
Ω. Gradera axlarna! (2p)
Ledning1:Sambandet mellan verklig frekvensf , normerad frekvensΩ och
samplingsfrekvensfs är2πf = Ωfs.
Ledning2:Om du inte kunde b)-uppgiften kan du bara anta 4 godtyckliga
övertoner.
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d) Rekonstruktionsfiltreth(t) är liksomg(t) ett lågpassfilter. Ange en lämlig
gränsfrekvens för detta filter (som stämmer med ditt val av samplingsfre-
kvens)! (2p)

7 Binär bildbehandling (8p)

a) RT-algoritmen (Run-Track) för etikettering kan beskrivas enligt nedan.

RT-algoritmen
1) Höger scan. Om0 → 1: Sätt ny etikett. Sprid etiketter åt öster.
2) Sprid etiketter åt söder.
3) Vänster scan. Sprid etiketter åt väster.
4) Samma som steg 1).
...
N) Preliminärt resultat.
M) Efter ometikettering.

Fyll i vad som händer under RT-algoritmens gång i figurerna pånästa sida.
Den första delfiguren 1) är redan klar. Pappret kan rivas ur tentan, skrivas
på och lämnas in som lösning. (4p)

b) Avståndskartor kan göras både inuti objekt och utanför objekt (dvs i bak-
grunden). Se sista sidan. Avståndskartera först objektet till vänster i d(4)-
metrik. Avståndskartera sedan bakgrunden till det punktformade objektet
till höger i euklidisk metrik. Som påpekades i a)-uppgiftenkan pappret ri-
vas ur tentan, skrivas på och lämnas in som lösning. (4p)

Ledning:Det gäller attd(4)-metrik har ett max-fel på 41%, medan euklidisk
metrik har ett max-fel på 0 %.
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AID kod:

7 a) Att fylla i och lämna in som lösning

Ometikettering

a a b c1)

N)

2)

3)

4)

M)

a
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AID kod:

7 b) Att fylla i och lämna in som lösning

Objektet till vänster ska avståndskarterasd(4)-metrik. Bakgrunden till det punkt-
formade objektet till höger ska avståndskarteras i euklidisk metrik.
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