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Innleveringsfrist: 26/2-2015, 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 26/2. 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.

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.
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1. I denne oppgaven skal vi sammenligne effektiviteten av FFT-algoritmen med
en rett-fram implementasjon av DFT, samt Matlab’s/Python’s innebygde fft.

a. I oppgave 2.2.8 i kompendiet ble du bedt om å utvide funksjonen DFTImpl
fra eksempel 2.20 slik at den også tar en andre parameter, forward, som
indikerer om DFT eller IDFT skal kjøres. En implementasjon av denne kan
du finne i kodebasen på kursets hjemmeside. Kommenter hva som skjer
på hver linje i funksjonen DFTImpl (bruk gjerne kommentartegn i Mat-
lab eller Python til å sette kommentarene inne i selve koden). Hva skjer
hvis argumentet x til DFTImpl er en matrise i stedet for en vektor? Hvis du
programmerte DFTImpl selv i oppgave 2.2.8 så kan du godt kommentere
denne i stedet.

b. I seksjon 2.4 splittet vi opp utregningen av FFT i to funksjonskall (se
side 73): Først en funksjon FFTImpl som sørger for at x blir “bitreversert”
(dette betyr at x blir “omskrevet til (x (e), x (o))”, som er den formen som
brukes i teoremene i seksjon 2.4 for å regne ut DFT/IDFT), og deretter
en funksjon FFTKernelStandard som anvender teorem 2.36 til å gjøre
selve utregningen. I Oppgave 2.4.1 ble du bedt om å endre disse funk-
sjonene slik at også de tar en parameter forward, som sier om FFT el-
ler IFFT skal kjøres. Kommenter hva som skjer på hver linje i funksjonen
FFTKernelStandard, på samme måte som du kommenterte DFTImpl i
a.. Igjen kan du ta utgangspunkt i versjonen du finner i kursets kodebase,
eller din egen versjon.

c. Du skal nå teste tidsforbruket til funksjonene dine fra a. og b., og Mat-
labs innebygde FFT, fft (i Python numpy.fft.fft). Ta utgangspunkt i fila
castanets.wav, som skal ligge i kodebasen på kurssiden, og mål tidsfor-
bruket til hver av de tre funksjonene. Bruk bare den første lydkanalen i
stereolyden (det vil si første søyle). Test funksjonene for de 2n første samp-
lene i fila, der n = 3,4,5, . . . ,15. Presenter resultatene i form av et plott der
n er langs x-aksen (dette svarer til oppgave 2.4.2a. i kompendiet).

Dersom du skriver i Matlab kan du bruke de innebygde funksjonene tic
og toc på følgende måte for å måle tidsbruk:

tic;
% Din kode her
time_spent = toc;

I Python blir dette

import time
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start = time.time()
# Din kode her
time_spent = time.time()-start

d. Kommenter målingene av tidsforbruket i c. ut fra det som står om nu-
merisk kompleksitet av DFT og FFT i kompendiet. Kan du tenke ut en god
forklaring på hvorfor Matlab’s innebygde FFT-rutine er så overlegen i tids-
forbruk?

2. I denne oppgaven skal vi teste ut det å ta DFT på et lydklipp.

a. 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. DFTImpl blir dessverre for treg.

Nå skal vi høre på lyden vi får dersom vi fjerner enkelte høye frekvenser. Først
skal vi fjerne frekvenser over 5000 Hz.

b. Bruk sammenhengen mellom frekvens 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
audioread.

c. 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 i stedet høre på
realdelen av signalet (bruk kommandoen x=real(x)).

d. 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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