
Tentamen i

Signal- och bildbehandling TSBB14

Tid: 2019-01-18

Lokaler: U7, U10

Ansvarig lärare: Maria Magnusson besöker lokalerna kl. 9.15 och 11.15
tel 073 - 804 38 67

Hjälpmedel: Miniräknare, 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 1/2

1



1 Kontinuerlig faltning (9p)
Bestäm faltningen

[h ∗ g](t) =

∫ ∞
−∞

h(t− λ) · g(λ) dλ,

där h(t) och g(t) är illustrerade i figuren nedan och ges av

g(t) = u(t),

h(t) = e−3tu(t).
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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+j2π·0 = δ(f)
3

.

2 1D och 2D interpolation i närbild (10p)
Vid interpolationsuppgifterna nedan ska vi använda oss av tre olika interpolations-
funktioner, närmsta granne n(x), linjär interpolation l(x) och cubic spline inter-
polation c(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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Nedan syns en liten 1D figur med två kända sampelvärden och ett okänt, märkt
med ?, som ska interpoleras fram.
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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 = 1, B = 2,
C = 3, D = 4, 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 (10p)
Faltningskärnan h kan seperares enligt nedan.

h =
1 2 1
2 4 2
1 2 1

/ 16 =
1
2
1

/ 4 ∗ 1 2 1 / 4 = h1 ∗ h2

Fet stil (t ex 4) 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) =
1 · δ(x+ ∆, y) + 2 · δ(x, y) + 1 · δ(x−∆, y)

4

Beräkna H2(u, v), dvs fouriertransformen av h2(x, y). (2p)

b) Bestäm H(u, v), dvs fouriertransformen av h(x, y). (2p)

c) Skissa H(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 för H(u, 0) i
u = 0,±1/(4∆),±1/(2∆). (2p)

d) Hur förändras en bild om den faltas med h? Blir den suddigare, skarpare,
mörkare och/eller ljusare? Motivera ditt svar. (2p)

e) Betrakta faltningskärnan g nedan,

g =
1 2 1
2 4 2
1 2 1

/ 8.

Hur förändras en bild om den faltas med g? Blir den suddigare, skarpare,
mörkare och/eller ljusare? Motivera ditt svar. (2p)
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4 Tidsdiskreta filter (9p)
En tidsdiskret krets är uppbyggd av två likadana kausala delkretsar som sam-
mankopplas 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 överföringsfunktionen H(z)! (1p)

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

c) Schemat ger att y[n] = (2(y[n] ∗ h[n]) + x[n]) ∗ h[n]. Förklara hur man
kommer fram till detta. (1p)

d) Bestäm den sammansatta kretsens överföringsfunktionG(z) = Y (z)/X(z)!
(3p)

e) Skissa den sammansatta kretsens poler och nollställen i det komplexa talplanet
och glöm inte att gradera axlarna! Är den sammansatta kretsen stabil? (2p)
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5 Fourierserie (8p)
Den periodiska signalen x(t) är illustrerad i figuren nedan. Notera att T = 1 och
därmed ω0 = 2π/T = 2π.

T=10.5−0.5

0.5

t

x(t)

Se figurer nedan. Signalen x(t) passerar ett lågpass-filter h(t) med fouriertrans-
form H(ω) och gränsvinkelfrekvens ωg. Utsignalen betecknas y(t).

ω

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

H(  )ω
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gω

a) Bestäm A0, An, och Bn i fourierserieutvecklingen

x(t) = A0 +
∞∑
n=1

An cos(nω0t) +
∞∑
n=1

Bn sin(nω0t). (5p)

b) Bestäm y(t) om ωg = 3.5ω0. Svaret ska förenklas så långt det går. Speciellt
får svaret inte innehålla n. (3p)

6 Tre små uppgifter med fouriertransform (10p)
a) Det gäller att

g(x, y) = Π

(
x− 16

20

)
· Π
(
y − 27

10

)
.

Beräkna dess Fouriertransform G(u, v)! (3p)
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b) Nedan visas en testbild f(x, y) och absolutvärdet av dess Fouriertransform
|F (u, v)|. Dessutom visas en skalad och translaterad version av testbilden,
g(x, y). På grund av trycktekniska skäl gäller att mörka värden motsvarar
höga värden och vita värden motsvarar 0.

Vad är absolutvärdet av fouriertransformen |G(u, v)|? Välj en av bilderna
a-f nedan, och motivera ditt val med en kort förklaring där orden transla-
tionsteoremet, skalningsteoremet ingår. (3p)
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AID kod:

c) Signalen x(t) = sin(2π · 500t) samplas med frekvensen f0. Därefter rekon-
strueras den samplade signalen med ett idealt LP-filter med gränsfrekvensen
fg = f0/2.

sampling
fo

rekonstruktion
fg=fo/2

x(t) y(t)

Vad blir utsignalen om f0 = 750 Hz?
Ledning: Det kommer att bli vikningsdistorsion. Resonera och skissa i
fourierdomänen för att få fram svaret! (4p)

7 Avståndskartor (4p)
Hitta den kortaste vägen mellan de två pixlarna A och B i figuren nedan. De mörka
pixlarna är hinder med d(4)-konnektivitet. Börja med att skapa en avståndskarta i
d(8)-metrik utgående från A. Beskriv sedan noga hur kortaste vägen genereras ur
avståndskartan samt rita in den i figuren.
Tips: Uppgiften kan lösas direkt i figuren här. Skriv på AID kod, riv ut och lämna
in.
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