
Tentamen i

Signal- och bildbehandling TSBB14

Tid: 2016-03-30, kl 14-19

Lokaler: TER3

Ansvarig lärare: Mikael Persson besöker lokalen kl 15.00 och 17.30
tel. 073 529 8050

Hjälpmedel: Räknedosa, medskickad formelsamling,
OH-film, sax och nedanstående tabeller,
som får innehålla understrykningar och flikar:

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 13/4
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1 Tre små uppgifter (10p)

a) Utför nedanstående faltning. En tjock ram markerar origo. (3p)
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b) Tala också om vilken derivata som faltningskärnang(x, y) kan beräkna. (1p)

c) Redogör för hur tröskelsättning med hysteres kan användaspå nedanstående
bild så att bara det ovala objektet bevaras, medan de små brusprickarna
försvinner. Omarkerade pixlar antas ha värdet 0. (3p)
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d) Nedan visas hur en bild kan behandlas om man vill öka skärpan. Svara på
nedanstående frågor! (3p)

A
B
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•) Vilken faltningskärna har använts iA? Välj bland följande fem kärnor:

0 -1 0
-1 4 -1
0 -1 0

,
0 0 0
0 1 0
0 0 0

,
1 2 1
2 4 2
1 2 1

/16,
1 0 -1
1 0 -1
1 0 -1

/6,
0 -1 -1
1 0 -1
1 1 0

/6

•) Vilken operation har använts iB?

•) Beskriv i termer om låga och höga frekvenser vad som händer med
bilderna.

2 Kontinuerlig faltning (10p)

Enhetspulsen definieras av

Π(t) =

{

1, |t| ≤ 0.5
0, |t| > 0.5

Denna funktion är skissad tillsammans medh(t) nedan.

0.5
t t

h(t)
1.4

Π  (t)

−3.5 −2.5

a) Bestäm faltningen(Π ∗ h)(t) =
∫

∞

−∞
Π(t− λ)h(λ) dλ.

Redovisa dina beräkningar! (5p)

b) Det gäller atth(t) = 1.4Π(t+ k1). Bestämk1. (1p)

c) Ange fouriertransformenH(f) avh(t). (1p)

d) Genomför nu samma faltning som ovan fast via multiplikation i fourier-
domänen istället. (3p)
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3 Tidsdiskret system (9p)

Ett kausalt tidsdiskret system har systemfunktionen

H(z) =
1

z − 0.5
.

a) Bestäm impulssvareth(n). (2p)

b) Bestäm överföringsfunktionenH(ejΩ) = HΩ(Ω). (1p)

c) Plotta|HΩ(Ω)| som funktion avΩ. Plotten kan vara approximativ, men se
till att minst tre värdenpå kurvan är exakta. Vilken typ av filter är detta: LP,
HP, BP eller BS? (3p)

d) Bestäm differensekvationen som motsvararH(z). (2p)

e) Är systemet stabilt? Motivera! (1p)

4 Fourierserie (8p)

Den periodiska signalenx(t) är illustrerad i figuren nedan. Notera attT = 1 och
därmedω0 = 2π/T = 2π.

x(t)

t

T=1

0.25

Se figurer nedan. Signalenx(t) passerar ett lågpass-filterh(t) med fouriertrans-
formH(ω) och gränsvinkelfrekvensωg. Utsignalen betecknasy(t).

ω

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

H(  )ω

1

gω

a) BestämA0, An, ochBn i fourierserieutvecklingen

x(t) = A0 +
∞
∑

n=1

An cos(nω0t) +
∞
∑

n=1

Bn sin(nω0t). (5p)

b) Bestämy(t) omωg = 3.5ω0. (3p)
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5 Korrelation mm (7p)

Signalenx(t) = e−tu(t) skickas in ih(t) där den fördröjs tilly(t) = x(t − a)
varefter en stark störande signalz(t) = A · cos(9πt) adderas och ger utsignalen
g(t) = y(t) + z(t), se figur. Fördröjningena och amplitudenA är okända, dock
gäller attA < 3. Ur signaleng(t) vill man nu bestämma fördröjningena.

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

z(t)

g(t)

LP

korr

m(t)

a) Beräkna fouriertransformen avx(t), y(t) ochz(t). (2p)

b) Föreslå ett idealt lågpassfilter (LP) som filtrerar bortz(t) och gör attm(t) ≈
y(t). (1p)

c) Ett annat sätt att få reda påa är att utföra korrelationen(x2g)(t). Utför
denna korrelation! (3p)
Ledning 1:F [(x2g)(t)] = X∗(f) ·G(f) därX∗ betecknar komplexkonju-
gatet avX.
Ledning 2:Denna regel behövs troligen i din lösning:δ(f−k)

1−j2πf
= δ(f−k)

1−j2πk
.

d) Förklara hur man ur(x2g)(t) kan få fram fördröjningena. (1p)
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6 Binära bilder (7p)

B)A)

Din uppgift är att utföra mätningar på en tröskelsatt binärbild med ovala frön, se
figur. Antag att fröet kan approximeras med en ellips. Fröetslängd och bredd fås
då med följande procedur:
Avståndskartera fröet i oktagonal metrik. Antag att största värdet i avståndskartan
ärk. Fröets bredd blir dåb = 2 · k − 1 och dess längd blirl = 4A/(πb), därA är
fröets area.

a) Rita av frö A och utför slutning (expansion följt av krympning) på frö A så
att hålet fylls igen och ursprungsstorleken bevaras. Redovisa både mellanre-
sultatet efter expansionen och slutresultatet. Välj lämpligt strukturelement
själv. (2p)

b) Rita av frö B (låt alla pixlar vara vita) och utför avståndskartering på frö B
i oktagonal metrik. (2p)

c) Beräkna fröets bredd och längd. (1p)

d) I frö B är det antytt ett 4-konnektivt skelett. (Du behöverinte visa hur
det erhålls.) Föreslå ett set av matchningskärnor som kan detektera alla
typer av ändpunkter på ett 4-konnektivt skelett. Låt matchningskärnorna ha
storleken3× 3 och använd beteckningarna 0, 1 och - (don’t care). (2p)

7 Sampling, rekonstruktion och filter med TB3 (9p)

Titti Brunnberg kallas TB3 på grund av sina initialer och sin favoritsport, tresteg.
TB3 har byggt en egen inspelningsutrustning. Häromdagen spelade hon in en
konsert med Linköpingssonen Winnerbäck i Trädgårdsföreningen. Inspelning-
sutrustningen samt uppspelningsutrustning visas nedan.
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lagringsampling

rekonstruk−
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h(t)

analogt
LP−filter

z(t)
x(t)

mikrofon tionsfilter

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. Låt
oss för enkelhets skull anta att lågpass-filtret är idealt. Sampleny[n] lagrar TB3
sedan på ett USB-minne. TB3 vill förstås undvika vikningsdistorsion, samtidigt
som hon vill att samplen ska uppta så liten plats som möjligt.För att sedan kunna
spela upp musiken använder TB3 ett rekonstruktionsfilter. Låt oss för enkelhets
skull anta att rekonstruktionsfiltret är identiskt med lågpass-filtreth(t).

a) Vilken samplingsfrekvens bör TB3 välja? Motivera ditt val! (1p)

b) Ett sampel upptar utrymmet 2 byte (ej stereo). Konserten varade 1h. Hur
många Mbyte (106 byte) krävs för att lagra konserten? (2p)

c) TB3 har konstuerat ett set av digitala filter,ha[n], hb[n] och hc[n], som
y[n] kan filtreras igenom, se figur. När hon konstruerade filtren använde
hon tekniken att placera ut poler och nollställen i z-planet. Z-planen för
respektive filter är skissade i figuren. Enhetscirkeln är markerad, x noterar
pol och o noterar nollställe. Vilken av konstanterna ka, kb eller kc ska ökas
om man vill ha mer bas och vilken av konstanterna ka, kb eller kc ska ökas
om man vill ha mer diskant? Motivera! (3p)

y[n]

HA(z) HB(z) HC(z)

Σ

ka

kb

kc

ha[n]

hb[n]

hc[n]

y’[n]

d) Under första låten på konserten råkade TB3 ha filtretg(t) bortkopplat. Oturligt
nog tränade en hundägare sin hund med en visselpipa samtidigt. Visselpi-
pan gav tonen 29 kHz. Då TB3 spelar upp den första låten hörs en störande
ton. Vilken frekvens har denna ton? Motivera! (3p)
Ledning: Skissa visselpipans signal i fourierdomänen före och eftersam-
pling.
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