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Miniprojektuppgifter för 
Signal- och Bildbehandling 
TSBB14 2020

 2 x 4h lab-tillfälle reserverat
 2-3 pers/grupp
 Redovisning med powerpoint
 Redovisning med 3-4 grupper åt gången
 Alla projekt innebär att jobba med Matlab

på olika sätt.

1) Automatisk igenkänning
av siffror

 Hur fungerar egentligen en 
postsorteringsmaskin? Genom detta 
miniprojekt får ni en ungefärlig uppfattning 
om hur det går till genom att ni automatiskt 
bestämmer siffran i ett antal bilder. 
Laborationen utnyttjar automatisk 
tröskelsättning och binär bildbehandling.

1) Automatisk igenkänning
av siffror

2) Automatisk räkning av blod-
kroppar. Klassificering av virusceller.

 Huvuduppgiften i detta miniprojekt är att automatiskt 
räkna antalet blodkroppar i en given bild. 
Laborationen utnyttjar korrelation, tröskelsättning 
och binär bildbehandling. 

 Ett liknande tema är ”Klassificering av virusceller” 
som beskrivs i Doktorsavhandlingen Segmentation
Methods and Shape Descriptions in Digital Images 
från Uppsala. Bilderna är tagna med 
transmissionselektron-mikroskopi (TEM). Metoden 
utnyttjar bl a korrelation. Här ingår mest att läsa på.
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2) Automatisk räkning av blod-
kroppar. Klassificering av virusceller. 3) Mätning på livsmedel (kött)

 Bildanalysavdelningen på Uppsala universitet fick ett 
externt uppdrag att mäta kvaliteten på kött. I detta 
fallet ville man ha mätvärden på storlek och mängd 
håligheter i köttet. Laborationen utnyttjar bl a 
tröskelsättning och binär bildbehandling. Indata är en 
färgbild och vi utnyttjar röd, grön och blå-
komponenterna var för sig. Detta är en generell 
metod, som kan användas för andra tillämpningar.

3) Mätning på
livsmedel (kött) 4) Mätningar på växtpreparat

 Avhandlingen "Applications of image analysis
in plant variety testing" är ganska lättläst och 
innehåller flera exempel på mätningar på 
växtpreparat. Ett kapitel handlar om att 
utnyttja binär bildbehandling för att mäta 
storleken på bönor. Ett annat kapitel handlar 
om att mäta cellväggstjocklek. Laborationen 
går ut på att utföra de båda metoderna.
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4) Mätningar på växtpreparat
5) Omsampling:
rotation av bilder

 Ni får ett litet MATLAB-program som utför 
skevning av en bild. Modifiera det så det utför 
rotation istället. Experimentera med olika 
interpolationsmetoder och jämför 
bildkvaliteten.

5) Omsampling:
rotation av bilder

5) Omsampling:
rotation av bilder
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5) Omsampling:
rotation av bilder

6) Segmentering av 
cytoplasma från celler

 Beskrivs i Artikeln "Segmentation of
cytoplasm of cultured cells" av fd TB-
studenten Amin Allalou m fl, Uppsala 
Universitet. Metoden utnyttjar bl a 
watershed-algoritmen som klarar av att 
segmentera överlappande objekt. Metoden 
utnyttjar också binär bildbehandling och 
avståndstransform.

 Ganska mycket Matlab-kod!

6) Segmentering av 
cytoplasma från celler 7) Bildkompression med JPEG

 JPEG är namnet på en (förstörande) 
bildkompressionsmetod. Genom att använda denna 
teknik tar bilden mycket mindre plats att lagra. Den 
används t ex på internet och i digital-kameror. JPEG 
bygger helt på transformteknik. Det är faktiskt inte 
Fouriertransformen som används, men däremot en 
nära släkting, cosinustransformen. Denna beräknas 
dock med FFT. 

 Ni följer ett labhäfte steg för steg där ni utför olika 
Matlab-kommandon.
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7) Bildkompression med JPEG

Störningar syns från kodningen

Vanlig bild från internet-Corren

8) Visualisering av 
3D-volymer

 3D-volymer kan genereras av 
datortomografer, magnetkameror, konfokala 
mikroskop mm. Men hur tittar man på en 3D-
volym? Ni får ett MATLAB-program som gör 
så kallad djupkodning - modifiera det till 
några mer avancerade metoder.

 Ganska mycket Matlab-kod!

8) Visualisering av 3D-volymer 8) Visualisering av 3D-volymer

Röd-Grön
stereo-bild

Googla
också efter
mer avance-
rade visuali-

seringar!
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9) Vocoder

 Omvandla en ljus sångröst till en mörk 
sångröst. Alternativt omvandla en snabb låt 
till en långsam låt. Ni får tillgång till ett 
MATLAB-program som ni kan experimentera 
med. Studera sedan koden och förklara vad 
den gör.

 Ingen egen programmering, men lite svårare 
Matlab-kod att försöka förstå.

10) Bildrekonstruktion med CT

 CT (Datortomografi) använder sig av 
röntgenstrålning för att generera snittbilder 
av människokroppen. Fouriertransformen är 
en viktig komponent.

 Ni följer ett labhäfte steg för steg där olika 
Matlab-kommandon ska utföras.

 Lyssna på 1 st videoföreläsning.

10) CT

Googla
också efter

fler CT-
bilder!

11) Att göra en B-mode 
ultraljudsbild

 Ultraljud är en viktig och ofarlig 
undersökningsmetod på våra sjukhus. Här 
går vi igenom hur man skapar en 
ultraljudsbild steg-för-steg. 
Fouriertransformen är en viktig komponent.

 Ni följer ett labhäfte steg för steg där olika 
Matlab-kommandon ska utföras.

 Lyssna på 1 st videoföreläsning.
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11) Att göra en B-mode 
ultraljudsbild

 Vanliga ultraljudsbilder kallas för B-mode, Brightness mode
 Data samlas in som flera skannstrålar (A-mode) i en 

solfjädersform. 
 Ljusstyrkan i bilden är proportionell mot signalstyrkan på de 

reflekterade ekona (enveloppen).

En RF-signal (blå) med envelopp (röd) B-mode bild

11) Från B-mode 2D-bild till 
3D och 4D med visualisering

 http://folk.ntnu.no/stoylen/strainrate/Ultrasound/

Googla
också
efter

fler ultra-
ljuds-
bilder!


