
Tentamen i

Signal- och bildbehandling TSBB14

Tid: 2017-04-19

Lokaler: G33, G35, TER1

Ansvarig lärare: Maria Magnusson besöker lokalerna kl. 15.00 och 17.30
tel 073 - 804 38 67

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 3/5
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1 Kontinuerlig faltning (9p)

a) Bestäm faltningen y(t) = (x ∗ h)(t) då x(t) och h(t) ges av figuren ne-
dan. (6p)
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b) Beräkna y(t) exakt i punkterna t = −2.5, t = −1.5, t = −0.5, t = 0.5
och skissa därefter y(t). Vilket samband gäller för bredden av y(t), x(t) och
h(t) och stämmer det i ditt fall? (3p)

2 Fourierserie (8p)

a) Bestäm A0, An och Bn i fourierserieutvecklingen

x(t) = A0 +
∞∑
n=1

An cos (nω0t) +
∞∑
n=1

Bn sin (nω0t)

för fyrkantvågen nedan. Det gäller att ω0 = 2π/T0. (4p)
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b) Se figuren nedan. Signalen x(t) passerar filtret h(t) vars utseende i fourier-
domänen H(ω) visas. Bestäm utsignalen y(t)! (4p)
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3 Tidsdiskret system (8p)

Systemen h1[n] och h2[n] beskrivs av följande differensekvationer

y1[n] = x1[n] +
1

2
· y1[n− 1] + x1[n− 1]

y2[n] = −2 · x2[n− 1]− 2 · x2[n] + 2 · y2[n− 1]

a) Ange de båda systemens överföringsfunktioner H1(z) och H2(z). (2p)

b) Ange frekvensgången HΩ(Ω) = Hk(e
jΩ) för ett av systemen, dvs k = 1

eller k = 2. (1p)

c) Det visar sig att de båda systemen har exakt samma amplitudspektrum,
|HΩ(Ω)|. Räkna ut detta, skissa det på intervallet 0 ≤ Ω ≤ π och ange
vilken typ av filter det är (LP, HP, BP eller BS). Minst tre exakta punkter
ska ingå i kurvan. (3p)

d) Endast ett av systemen är stabilt. Ange vilket system som är stabilt och
vilket som är icke-stabilt och motivera varför. (2p)

4 Histogram, tröskelsättning och binär bildbehand-
ling (10p)

En gråskalebild visar pappersfibrer. Man vill bestämma deras längd.

a) Fibrerna är ljusa mot en mörk bakgrund och histogrammet är bimodalt en-
ligt figuren nedan. Beskriv tröskelsättning med mittpunktsmetoden. Använd
bl a T0, μa(T0) och μb(T0) i beskrivningen, där T0 är histogrammets medel-
värde, μa(T0) är medelvärdet av histogrammet till vänster om T0 och μb(T0)
är medelvärdet av histogrammet till höger om T0. (3p)

b(To)μ To μa(To)

b) Nedanstående bild visar en enda fiber med skelettet markerat.
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Berätta hur man kan se om ett skelett har 4- eller 8-konnektivitet. Vilken
konnektivitet har skelettet i figuren? (2p)

c) Ge två 3× 3 matchningskärnar som detekterar ändpunkterna (och inget an-
nat) på fibern i b)-uppgiften. (Då en ändpunkt har hittats kan skelettet följas
och längden beräknas till

√
2 · 6 + 7 ≈ 15.5.) (2p)

Ledning: Nedanstående matchningskärna detekterar Y-formade förgrening-
ar i en skelett-bild.

1 0 1
0 1 0
0 1 0

d) Vilken area har fibern i b)-uppgiften? (1p)

e) Nedanstående bild visar en jätteliten C-formad fiber (med värdena 6 och 7).
Ge hela bildens histogram! (2p)

0 1 7 1
2 7 0 1
1 6 1 2
2 0 6 1

5 Fouriertransform och autokorrelation (7p)

Signalen i figuren nedan kan skrivas x(t) = Π

(
t− 3.5T

T

)
.

1T 2T 3T 4T 5T 6T

x(t)
1

t

a) Bestäm fouriertransformen X(ω).

b) Bestäm autokorrelationsfunktionen x�x(τ), genom att beräkna
F−1[X∗(ω) ·X(ω)].
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6 Sampling och vikningsdistorsion med TB3 (9p)

Ture Berg, kallad TB3 på grund av sina initialer och sina 3 pigga mopsar, var
på konsert med östgötasonen Markus Krunegård. Ture gjorde en egen inspelning.
Inspelnings- och uppspelningsutrustningen visas nedan.
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Man kan räkna med att det mänskliga örat kan uppfatta tonhöjder upp till 20 kHz.
TB3 har därför ett analogt lågpass-filter h(t) med gränsfrekvensen 20 kHz. Låt
oss för enkelhets skull anta att lågpass-filtret är idealt. Samplen y[n] = y(nT ), där
T är samplingsavståndet och n är heltal, lagras på TB3:s laptop. TB3 vill förstås
undvika vikningsdistorsion, samtidigt som han vill att samplen ska uppta så liten
plats som möjligt på hårddisken. För att sedan kunna spela upp musiken använder
TB3 ett rekonstruktionsfilter. Låt oss för enkelhets skull anta att rekonstruktions-
filtret är identiskt med lågpass-filtret h(t).

a) Formulera samplingsteoremet! (1p)

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

c) Ett sampel upptar utrymmet 2 byte (16 bitar) på hårddisken. Hur många
byte upptar hela konserten om den varade 1 timme? (2p)

d) Du ber Ture kopiera konserten till ditt USB-minne på 500 Mbyte. Kommer
hela konserten att få plats? Motivera ditt svar! (1p)

e) Under första låten på konserten råkade TB3 ha filtret h(t) bortkopplat. Otur-
ligt nog tränade en hundägare sin hund med en visselpipa samtidigt. Vissel-
pipan gav tonen f0 = 32 kHz. Beräkna fouriertransformen av cos(2πf0t)
och skissa den. Låt den horizontella axeln visa frekvens f i enheten [kHz]. (2p)

f) Då TB3 spelar upp den första låten hörs en störande ton. Vilken frekvens
har denna ton? Motivera genom att visa hur vikningsdistorsionen yttrar sig
i fourierdomänen.! (2p)
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7 Diskret faltning (9p)

a) Se figur. Sobel-x operatorn, sx(x, y), har origo utmärkt med en tjockare
ram. Bilden f(x, y) består av ett objekt med pixlar av värdet 1. Omarkerade
pixlar antas ha värdet 0. Utför linjär faltning gx(x, y) = sx ∗ f(x, y). Antag
att pixlar utanför bilden har värde 0. Du kan rita i figuren, riva ut sidan, och
lämna in som svar. (3p)
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b) Redovisa resultatet för cirkulär faltning istället. (3p)

c) Se deluppgift a) igen. Sobel-y operatorn sy(x, y) är ju en 90◦ roterad variant
av Sobel-x operatorn. Den ger faltningsresultatet gy(x, y) = sy ∗ f(x, y).
Resultaten gx och gy kan nu kombineras på olika sätt:

I) tröskelsättning av gx(x, y)− gy(x, y)

II) tröskelsättning av gx(x, y) + gy(x, y)

III) tröskelsättning av |gx(x, y)− gy(x, y)|
IV) tröskelsättning av |gx(x, y) + gy(x, y)|
V) tröskelsättning av |gx(x, y)|+ |gy(x, y)|

VI) tröskelsättning av
√
gx(x, y)2 + gy(x, y)2

Vilken av ovanstående operationer är bäst på att detektera godtyckligt ori-
enterade kanter, och vilken är näst bäst? (Övriga är dåliga.) (3p)
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