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Oppgave 1 Lyd og filtre

1a

Forklar hva koden nedenfor gjør, linje for linje:

[S,fs]=wavread(’castanets.wav’);
S=S(:,1);
N=length(S);
newS=zeros(N,1);
for k=2:(N-1)
newS(k)=2*S(k+1) + 4*S(k) + 2*S(k-1);

end
newS(1)=2*S(2) + 4*S(1) + 2*S(N);
newS(N)=2*S(1) + 4*S(N) + 2*S(N-1);
newS=newS/max(abs(newS));
playerobj=audioplayer(newS,fs);
playblocking(playerobj)

Kommenter spesielt hva som skjer i de tre linjene rett etter for-loopen, og
hvorfor vi gjør dette. Hva slags endringer i lyden forventer du å høre?

Svar: I koden blir det kjørt et filter på lyden i fila castanets.wav. Til
slutt blir den nye lyden avspilt. I de to første linjene etter for-loopen blir
det første og siste lydsamplet i den filtrerte lyden regnet ut, under antagelsen
at lyden er blitt utvidet til et periodisk signal med periode N. Etter dette blir
lyden normalisert slik at verdiene ligger mellom −1 og 1. I dette tilfellet er
filteret et lavpassfilter (slik vi viser i (b)), slik at vi kan forvente at diskanten
i lyden blir redusert.

(Fortsettes på side 2.)
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1b

Skriv ned filteret som blir brukt i koden over ved hjelp av kompakt filterno-
tasjon, og skriv ned en 5× 5 sirkulant Toeplitz matrise som svarer til dette
filteret. Plott (den kontinuerlige) frekvensresponsen. Er filteret et lavpass-
eller høypassfilter?

Svar: Kompakt filternotasjon for filteret som blir kjørt er {2, 4, 2}. En 5× 5
sirkulant Toeplitz matrise blir

4 2 0 0 2
2 4 2 0 0
0 2 4 2 0
0 0 2 4 2
2 0 0 2 4

 .

Frekvensresponsen blir λS(ω) = 2eiω + 4 + 2e−iω = 4 + 4 cosω. Det er klart
at dette gir et lavpassfilter.

1c

Et annet filter er gitt ved den sirkulante Toeplitz matrisen
4 −2 0 0 −2
−2 4 −2 0 0
0 −2 4 −2 0
0 0 −2 4 −2
−2 0 0 −2 4

 .

Uttrykk en sammenheng mellom frekvensresponsene til dette filteret og fil-
teret fra oppgave (b). Er det nye filteret et lavpass- eller høypassfilter?

Svar: Frekvensresponsen til det nye filteret blir

−2eiω + 4− 2e−iω = 4− 4 cosω = 4 + 4 cos(ω + π) = λS(ω + π),

der S er filteret fra første del av oppgaven. Det nye filteret blir dermed et
høypassfilter, siden å legge π til ω svarer til å bytte om på frekvensene 0 og
π. Her kan man også appellere til Observasjon 3.46 fra kompendiet, der vi
formaliserte at det å legge på et alternerende fortegn i filterkoeffisientene gjør
at et lavpassfilter blir til et høypassfilter og omvendt. Det viktigste er her at
man kommenterer at de to frekvensresponsene er forskjøvet med π i forhold
til hverandre. Ikek så viktig at man faktisk viser at den nye frekvensresponsen
er λS(ω + π) som over ved regning.

Oppgave 2 DFT

I denne oppgaven går, som i kompendiet, indeksene i en vektor fra 0 til N−1,
der N er lengden til vektoren. N ×N -Fouriermatrisen betegner vi med FN .

(Fortsettes på side 3.)
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2a

Vi har en reell vektor x med lengde 8, der (F8(x))2 = 2 − i (det vil si at
komponent 2 i F8(x) er 2− i). Hva blir (F8(x))6? Begrunn svaret.

Svar: I kompendiet har vi vist at (FN (x))N−n = (FN (x))n når x er en
reell vektor (Teorem 3.11). Setter vi inn N = 8 og n = 2 får vi derfor at
(F8(x))6 = (F8(x))2 = 2− i = 2 + i. Selv om det ble presisert at indeksene
løper fra 0 til N − 1 ser det ut som flere ble forvirret rundt dette. Uansett
selv om man har rotet på dette vil man får poeng for at man refererer til
resultatet fra Teorem 3.11.

2b

La x være vektoren av lengde N der xk = cos(2π5k/N), og y vektoren av
lengde N der yk = sin(2π7k/N). Hva blir da FN (2x+ 3y)? Begrunn svaret.

Svar: Vi vet at FN (φn) = en, der φn er Fourierbasivektoren der k’te kom-
ponent er 1√

N
e2πkn/N (husk at DFT er basiskiftet fra Fourierbasisen til stan-

dardbasisen). Derfor får vi at

FN (2x+ 3y) = FN (2 cos(2π5 · /N) + 3 sin(2π7 · /N))

= FN (2
1

2
(e2πi5·/N + e−2πi5·/N ) + 3

1

2i
(e2πi7·/N − e−2πi7·/N ))

= FN (
√
Nφ5 +

√
NφN−5 −

3i

2

√
N(φ7 − φN−7))

=
√
N(FN (φ5) + FN (φN−5)−

3i

2
FNφ7 +

3i

2
FNφN−7)

=
√
Ne5 +

√
NeN−5 −

3i

2

√
Ne7 +

3i

2

√
NeN−7.

Oppgave 3 Wavelets

I denne oppgaven skal vi la φ(t) være funksjonen vi brukte da vi definerte
Haar-waveleten, det vil si funksjonen som er 1 på [0, 1), og 0 ellers. Vi
minner om basisen φm = {φm,0, φm,1, . . . , φm,2mN−1} for rommet Vm, der
φm,n = 2m/2φ(2mt − n). Vi skal sette N = 1, slik at V0 har dimensjon 1,
V1 dimensjon 2, V2 dimensjon 4, o.s.v.. Vi minner også om at funksjonen
ψ er definert på [0, N) ved å være 1 på [0, 1/2), −1 på [1/2, 1), og 0 ellers.
Vi har også basisen ψm = {ψm,0, ψm,1, . . . , ψm,2mN−1} for rommet Wm, der
ψm,n = 2m/2ψ(2mt− n). For funksjonen vi ser på bruker vi indreproduktet

〈f, g〉 =
∫ N

0
f(t)g(t) dt.

I de to første deloppgavene skal vi se på funksjonen f(t) = t.

3a

Forklar hvorfor φm,n(t) 6= 0 kun for t ∈ [2−mn, 2−m(n+1)]. Regn ut 〈f, φm,n〉,
og bruk dette til å plotte projV1f .

(Fortsettes på side 4.)
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Svar: En liten trykkfeil i oppgaven her (som ikke skulle lage noen ekstra for-
virring): Det skulle stått [2−mn, 2−m(n+1)]) i stedet for [2−mn, 2−m(n+1)]
(alle intervaller er halvåpne for Haar-waveleten). Vi har at

〈f, φm,n〉 = 2m/2
∫ 2−m(n+1)

2−mn
tdt = 2m/2

[
1

2
t2
]2−m(n+1)

2−mn

= 2−3m/2−1(2n+ 1) = 2−3m/2(n+ 1/2).

Siden N = 1 får vi også at

projV1f = 〈f, φ1,0〉φ1,0 + 〈f, φ1,1〉φ1,1
= 2−3/2(0 + 1/2)φ1,0 + 2−3/2(1 + 1/2)φ1,1) = 2−5/2(φ1,0 + 3φ1,1).

Dette er funksjonen som er 2−2 = 1/4 på [0, 1/2), og 3/4 på [1/2, 1).

3b

Regn ut 〈f, ψm,n〉 for alle m,n, og vis at limm→∞〈f, ψm,n〉 = 0 for alle n.

Svar: Vi har at

〈f, ψm,n〉 = 2m/2

(∫ 2−m(n+1/2)

2−mn
tdt−

∫ 2−m(n+1)

2−m(n+1/2)
tdt

)

= 2m/2

([
1

2
t2
]2−m(n+1/2)

2−mn

−
[
1

2
t2
]2−m(n+1)

2−m(n+1/2)

)
= 2−3m/2−1

(
(n+ 1/2)2 − n2 − (n+ 1)2 + (n+ 1/2)2

)
= −2−3m/2−2.

Det er derfor klart at alle 〈f, ψm,n〉 6= 0, og at limm→∞〈f, ψm,n〉 =
limm→∞(−2−3m/2−2) = 0.

3c

Anta at vi har vektoren x med lengde 210 = 1024 definert ved xn = 1 for
0 ≤ n ≤ 511, mens xn = 0 for alle andre verdier av n. Hva blir resultatet
hvis du kjører en DWT med Haar-waveleten over 10 nivåer (“m-level DWT”)
på x?

Svar: Når vi kjører DWT på 10 nivåer gjør vi et koordinatskifte fra V10
til V0 ⊕W0 ⊕ · · · ⊕W9. Det vil si at vi må se på funksjonen som har x som
koordinatvektor i V10. Det er klart at dette er funksjonen definert på [0, 1) er
210/2 = 25 på [0, 1/2)], og som er 0 ellers. Det er klart at dette er funksjonen
252−1/2φ1,0 = 252−1/22−1/2(φ+ ψ) = 24(φ+ ψ). Denne har koordinatvektor
(24, 24, 0, 0, . . . , 0) i V0 ⊕W0 ⊕ · · · ⊕W9 (V0 og W0 blir her endimensjonale).

Oppgave 4 Bilder

Anta at FFTImpl og IFFTImpl er implementasjoner av algoritmene for FFT
og invers FFT. Anta at vi har et bilde gitt ved matrisen X. Vi skal se på
følgende Matlab-kode:

(Fortsettes på side 5.)
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threshold=30;
for k=1:2
for s=1:size(X,2)
X(:,s)=FFTImpl(X(:,s));

end
X=X’;

end
X=X.*(abs(X)>=threshold);
for k=1:2
for s=1:size(X,2)
X(:,s)=IFFTImpl(X(:,s));

end
X=X’;

end

Kommenter hva koden gjør. Kommenter spesielt betydningen av paramete-
ren threshold, og hvilken effekt koden har på bildet.

Svar: I første del av koden kjøres et koordinatskifte ved hjelp av DFT.
Rettere sagt så er dette et koordinatskifte på et tensorprodukt, slik vi de-
finerte det i kompendiet. I siste del kjører vi koordinatskiftet motsatte vei.
Koordinatskiftet kjøres slik vi har utledet det i kompendiet, det vil si at vi
kjører koordinatskifte først på hver søyle i matrisen, deretter på hver rad.
Parameteren threshold brukes til å nullstille DFT-koeffisienter som er la-
vere enn en viss verdi. Vi har sett i kompendiet at dette kan gi forskjellige
uklarheter i bildet, uten at det kanskje endrer bildet vesentlig. Hvis vi setter
threshold til å bli veldig stor vil uklarhetene i bildet bli større, siden vi da
nullstiller veldig mange DFT-koeffisienter. Det viste seg at mange ikke hadde
sett Matlab-konstruksjonen abs(X)>=threshold før (det blir her returnert
en vektor med 0 og 1, der 1 representerer true, 0 false). Vi krever ikke at
dere forsto i detalj denne konstruksjonen, det holdt at dere gjorde en “kva-
lifisert gjetning” for hva denne linjen gjør som ikke er helt på jordet. Flere
av dere hadde heller ikke sett kommandoen size(X,2) før (som returnerer
antall søyler i matrisen). Det holder her å se at vi i koden gjennomløper alle
søylene i matrisen.

Oppgave 5 Konveksitet

La f og g begge være to ganger (kontinerlig) deriverbare funksjoner defi-
nert på R. Anta videre at f og g er konvekse, og f er voksende. Vis at
h(x) = f(g(x)) er konveks.
Hint: Regn ut den andrederiverte til h(x), og se på fortegnet til denne.

Svar: Vi har lært at to ganger (kontinerlig) deriverbare funksjoner er kon-
vekse hvis og bare hvis Hesse-matrisen er positiv semidefinit (her overset-
tes det til at den andrederiverte er ≥ 0). Vi har at h′(x) = f ′(g(x))g′(x),
og at h′′(x) = f ′′(g(x))[g′(x)]2 + f ′(g(x))g′′(x). Siden f er konveks så er
f ′′(g(x)) ≥ 0. Siden g også er konveks så er også g′′(x) ≥ 0. Siden f er
voksende så er også f ′(g(x)) ≥ 0. Dermed må begge leddene i summen være

(Fortsettes på side 6.)
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≥ 0, slik h′′(x) ≥ 0, slik at h er konveks.

Oppgave 6 Ikkelineær optimering

Vi skal se på følgende optimeringsproblem.

min{x21 + x22 : x1 + x2 ≥ 2}.

6a

Skriv opp KKT-betingelsene for problemet, og finn minimum ved å løse disse
likningene.

Svar: Vi setter f(x1, x2) = x21 + x22. Bibetingelsen kan skrives g1(x1, x2) =
2−x1−x2 ≤ 0. Gradientene blir ∇f = (2x1, 2x2), ∇g1 = (−1,−1), og KKT
betingelsene tar formen

(2x1, 2x2) + ν1(−1,−1) = 0

for en ν1 ≥ 0, hvor det siste leddet tas med bare hvis x1 + x2 = 2. Hvis
den siste ulikheten ikke er aktiv ser vi at vi må ha at x1 = x2 = 0,
som ikke oppfyller bibetingelsen. Hvis bibetingelsen er oppfylt ser vi at
x1 = x2 = ν1/2, som gir aktiv ulikhet når x1 = x2 = 1 (da er ν1 = 2 ≥ 0).
Minimumsverdien blir f(1, 1) = 2. Det er klart at dette må være minimum,
siden f er nedad begrenset og dermed må ha et minimum (f har ikke et
globalt maksimum). Dette kan også begrunnes ved å se at Hesse-matrisen
til det betingede problemet blir positiv definit. Alle punkter er regulære for
dette problemet siden ∇g1 6= 0

6b

Skriv opp barrierfunksjonen for dette problemet, og vis at løsningen på bar-
rierproblemet med parameter µ er x(µ) =

(
1+
√
1+µ
2 , 1+

√
1+µ
2

)
. Konvergerer

løsningen på barrierproblemet når µ→ 0 mot løsningen du fant i (a)?

Svar: Barrierfunksjonen blir φ(x1, x2) = − ln(x1 + x2 − 2), som har gra-
dient ∇φ = (−1/(x1 + x2 − 2),−1/(x1 + x2 − 2)). Vi setter gradienten til
f(x1, x2) + µφ(x1, x2) lik 0 og får

(2x1, 2x2) + µ(−1/(x1 + x2 − 2),−1/(x1 + x2 − 2)) = 0.

Fra dette ser vi at x1 = x2 må oppfylle 2x1 = µ
2x1−2 , slik at 4x1(x1−1) = µ,

slik at 4x21 − 4x1 − µ = 0. Løser vi dette finner vi at x1 = 4±
√
16+16µ
8 =

1±
√
1+µ
2 . Velger vi negativt fortegn her finner vi at x1 < 0, som ikke ligger

innenfor definisjonsområdet til funksjonen vi optimerer (det vil si punkter
der x1 + x2 > 2). Velger vi positivt fortegn finner vi x1 = x2 =

1+
√
1+µ
2 . Det

er klart at når µ→ 0 vil dette konvergere mot x1 = x2 = 1, som er løsningen
vi fant i (a).

SLUTT


