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Hjälpmedel :
Zill-Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, Oppenheim-Willsky:
Signals and Systems, Hjalmarsson: Kompletterande kursmaterial i signaler och system,
BETA Mathematics Handbook, Formelsamling i Signalbehandling. Räknedosa.
Fordringar : 24p, 32p respektive 40p räcker för betygen 3, 4 respektive 5.

1. a. Beräkna den allmänna lösningen till systemet av differentialekvationer:{
5x′1(t) = 3x1(t) + 4x2(t),
5x′2(t) = 4x1(t) − 3x2(t).

[1] (5p)

b. Bestäm den lösning till systemet [1] för vilken
x1(0) = x2(0) = 5. (2p)

c. Bestäm den lösning till systemet [1] för vilken
lim
t→∞

x1(t) = 0 och x2(0) = 1. (1p)

2. L̊at y[n] =

{
2−|n|, d̊a |n| ≥ 2,

0, d̊a |n| < 2.

a. Ge en kort motivering för att y:s tidsdiskreta fouriertransform (”TDFT:n”)
är reell. (2p)

b. Bestäm TDFT:n p̊a reell form. (6p)

3. L̊at xa(t) = sinc(t+ a). Förenkla

xa(t) ∗ xb(t)− xa+b(t)
s̊a l̊angt som möjligt, d̊a a och b är konstanter och ∗ betecknar faltning. (8p)

4. L̊at x(t) = e−|t| och l̊at y(t) vara den 2π-periodiska fortsättningen av x(t),

d.v.s. y(t) =
∞∑

n=−∞
x(t− 2nπ).

Bestäm y(t):s fourierserieutveckling. (8p)

Var god vänd!



            

5. a. Har differentialekvationen
dy

dx
=
√

1− y2 [2]

n̊agra konstanta funktioner bland sina lösningar? I s̊a fall vilken eller vilka?(1p)

b. Bestäm för 0 ≤ x ≤ π en lösning till differentialekvationen [2] som uppfyller
villkoret y(π/2) = 0. (5p)

c. Finns det n̊agon lösning till differentialekvationen [2] som är definierad för
alla reella x och som dessutom uppfyller villkoret y(π/2) = 0? Ange den i s̊a
fall. (2p)

6. Man registrerar en signal x(t) genom att sampla den med ett tidsintervall T :
x̂[n] = x(nT ), n = 0,±1,±2, . . . .

a. Vilket samband r̊ader mellan fouriertransformerna X(f) och X̂(f) för signalen

x(t) respektive sampelfunktion x̂(t) =
∞∑

n=−∞
x̂[n]δ(t− nT )? (2p)

Man vill sedan rekonstruera signalen och använder sig d̊a av en pulsgenerator med
pulssvar p(t) enligt:

y(t) =
∞∑

n=−∞
x̂[n]p(t− nT ).

b. Vilket samband r̊ader mellan fouriertransformerna Y (f), P (f) och X̂(f) för
rekonstruerad signal, pulssvar respektive sampelfunktion? (1p)

c. P (f) och X(f) ges av figurerna nedan, där man dock inte känner värdena p̊a
konstanterna f0 och B.
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Med ett visst samplingsintervall T1 < 1/f0 har den rekonstruerade signalen
y(t) den fouriertransform Y (f) som visas i figuren:
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Bestäm ur detta konstanterna B, f0 och T1 (4p)

d. Bestäm signalen x(t) i c-uppgiften. (3p)
(Om Du inte löst c-uppgiften kan Du här svara med ett uttryck som inneh̊aller parametrarna

f0 och B.)

Lycka till!


