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Innleveringsfrist: 27/2-2014, kl. 14:30

Informasjon

Skriftlige besvarelser skal leveres i obligkassa som står i gangen utenfor ekspedi-
sjonen i 7. et. i Niels Henrik Abels hus. Du kan også levere via devilry. Fristen er
kl. 14.30 torsdag 27/2. Besvarelsen skal være skrevet av deg selv, for hånd eller på
datamaskin.

Studenter som blir syke eller av andre grunner trenger å søke om utsettelse
for denne obligatoriske oppgaven, må ta kontakt med studieadministrasjonen
ved Matematisk institutt (7. et. Niels Henrik Abels hus, telefon 22 8558 88, e-post:
studieinfo@math.uio.no) i god tid før innleveringsfristen.

Det oppfordres til samarbeid underveis i arbeidet med oppgavene, og grup-
pelærer og forelesere har anledning til å svare på generelle spørsmål, men kan
ikke servere ferdige løsninger. Den endelige besvarelsen som du leverer skal ut-
arbeides av deg selv, og du må kunne redegjøre for innholdet ved en eventuell
muntlig høring (aktuelt ved mistanke om avskrift).

Husk at de tre obligatoriske oppgavene i MAT-INF 2360 alle må bestås for å
kunne gå opp til endelig eksamen i kurset. For å få bestått på denne første obliga-
toriske oppgaven må du gjøre seriøse løsningsforsøk på alle oppgavene, og minst
6 av de 8 deloppgavene bør være riktig besvart.
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Du kan selv velge om du vil programmere i Matlab eller Python. Teksten
nedenfor baserer seg på Matlab, men du kan gi funksjonene du programmerer
like navn i Python. Forskjellene mellom Python og Matlab kommenteres neden-
for.

1. Vi skal først sammenligne effektiviteten av FFT-algoritmen med multiplika-
sjon med Fouriermatrisen, og Matlab’s innebygde fft-algoritme.

a. Lag en funksjon y=DFTImpl(x) og en funksjon y=FFTImpl(x), som
regner ut DFT med hhv. multiplikasjon med Fourier-matrisen, og FFT-
algoritmen fra kapittel 2. Forklar algoritmene. Du kan anta at x er en søyle-
vektor av lengde N = 2n , hvor n er et positivt heltall. Du kan godt bruke
koden du finner på http://folk.uio.no/oyvindry/matinf2360/matlab/kap2
(Fila DFTfuncs.py inneholder Pythonvariantene), men du må likevel for-
klare algoritmene.

b. Du skal nå teste tidsforbruket til funksjonene fra a., og Matlabs inne-
bygde FFT-rutine, fft (i Python numpy.fft.fft, se nederst i fila DFT-
funcs.py for kall på denne). Ta utgangspunkt i fila castanets.wav fra kom-
pendiet, som du kan laste ned fra
http://folk.uio.no/oyvindry/matinf2360/sounds/castanets.wav, og mål tids-
forbruket til hver av de tre funksjonene. Bruk bare den første lydkanalen
i stereolyden (det vil si første søyle. Når du bruker scitools.sound må du
trekke ut annethvert sample for å få ut første lydkanal, se
http://folk.uio.no/oyvindry/matinf2360/matlab/kap2/forel01.py).
Test funksjonene for de 2n første samplene i fila, der n = 4,5,6, . . . ,14. Pre-
senter resultatene i form av et plott der n er langs x-aksen.

Dersom du skriver i Matlab kan du bruke den innebygde funksjonen tocpå
følgende måte for å måle tidsbruk:

start = toc;
% Din kode her
time_spent = toc-start;

I Python blir dette

import time
start = time.time()
# Din kode her
time_spent = time.time()-start
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c. Forsøk å kjøre koden i b. for høyere verdier av n. Hva skjer nå? Kom-
menter målingene av tidsforbruket ut fra det som står om numerisk kom-
pleksitet av DFT og FFT i kompendiet. Kan du tenke ut en god forklaring
på hvorfor Matlab’s innebygde FFT-rutine er så overlegen i tidsforbruk?

2. I denne oppgaven skal vi teste ut det å ta DFT på et lydklipp. Først trenger vi
en rask implementasjon av invers DFT.

a. Algoritmen FFTImpl var basert på Teorem 2.34 i kompendiet. Gi en
kort forklaring på hvorfor man får en algoritme for IDFT ved å bytte ut
e−2πi n/N med e2πi n/N i formlene (2.14) og (2.15), og lag en implementa-
sjon IFFTImpl som regner ut IDFT, og som skiller seg fra FFTImpl kun
ved et fortegn i en eksponent.
Hint: Det er nok at forklaringen din tar utgangspunkt i likhetene mellom
matrisene FN og (FN )H , ikke ta hele beviset for Teorem 2.34 på nytt.

b. Lag et plott som viser DFT-koeffisientene (yn) til de første 217 sample-
ne av fila castanets.wav. Plottet skal ha DFT-indeks langs x-aksen. Kom-
menter.
Hint: Du må bruke FFTImpl eller Matlabs innebygde fft for å regne ut de
første 217 samplene, siden DFTImpl vil bruke for mye minne.

c. Nå skal vi høre på lyden vi får dersom vi fjerner enkelte høye frekven-
sene. Vi skal fjerne frekvenser over 5000 Hz, og vi må første finne ut hvil-
ke DFT-indekser dette svarer til. Bruk sammenhengen mellom frekvens i
Fourierrekker og DFT-indeks i kompendiet til å finne ut hvilke DFT-indekser
som svarer til frekvenser over 5000 Hz i lydfila. For å finne disse indeksene
trenger du også å vite samplingsraten for lyden. Denne skal du ha fått ut
når du leste inn fila med kommandoen wavread.

d. Sett alle DFT-indekser som svarer til frekvenser over 5000 Hz lik 0. Ta
en invers DFT og spill av det tilbaketransformerte signalet. Beskriv hva du
hører. Gjør det samme igjen, men fjern alle frekvenser over 3000 Hz i ste-
det. Beskriv forskjellen.
Hint: Det kan hende du får noen komplekse komponenter i det tilbake-
transformerte signalet som er i størrelsesorden på maskinnøyaktighet. Det-
te skyldes små avrundingsfeil og kan enklest løses ved å hente ut kun real-
delen av signalet ved kommandoen x=real(x).

e. På samme måte som i d., sett alle DFT-indekser som svarer til frekven-
ser UNDER 4000Hz lik 0. Beskriv hva du hører nå.
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