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Oppgave 1. Taylorpolynomet av grad n til funksjonen ex om punktet a = 0 er
gitt ved

Tnf(x) = 1 + x +
x2

2!
+

x3

3!
+ · · · + xn

n!
.

Det kan vises at n̊ar f(x) = ex vil Tnf(x) konvergere mot ex for enhver x ∈ R.
Dette kan vi skrive som

ex = 1 + x +
x2

2!
+

x3

3!
+ · · · =

∞∑
k=0

xk

k!
. (1)

Tilsvarende gjelder Taylorpolynomene til sinx og cos x slik at vi ogs̊a kan
skrive

sinx = x − x3

3!
+

x5

5!
− · · · =

∞∑
k=1

(−1)k−1 x2k−1

(2k − 1)!
, (2)

cos x = 1 − x2

2
+

x4

4!
− · · · =

∞∑
k=0

(−1)k x2k

(2k)!
. (3)

Fra innføringen av komplekse tall i Kalkulus husker vi at ledetr̊aden var at
komplekse tall skal ha de samme regnereglene som de reelle, men vi legger til
ett symbol i som har egenskapen i2 = −1.

Erstatt det reelle argumentet x med det imaginære argumentet z = ix der i
er den imaginære enheten og x er et reelt tall, bruk de vanlige regnereglene
for reelle tall og i, og verifiser ved hjelp av relasjonene (1)–(3) at dette leder
til formelen

eix = cos x + i sinx. (4)
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Hint: Det kan være lurt først å løse oppgaven med bare å ta med de seks første
leddene i (1) og sjekke at dette gir deg de første leddene i Taylorpolynomene
for sinx og cos x.

I Kalkulus er eix simpelthen definert ved Eulers identitet. Argumentet her
viser at vi ikke har noe valg: relasjonen (4) følger naturlig fra egenskapene til
de tre funksjonene og den imaginære enheten i.

Oppgave 2. I denne oppgaven skal vi manuelt gjøre en flerskala-analyse av et
datasett. Det kan være lurt å gjøre dette før du g̊ar i gang med oblig2 for å
f̊a oversikt over hvordan det hele foreg̊ar. For å gjøre denne oppgaven bør du
først lese kapittel 10 i kompendiet.

a) Vi har datasettet (xi, ci)8i=0 som er gitt ved

xi = −2 + 0.5i for i = 0, . . . , 8

og
ci = x2

i for i = 0, . . . , 8.

Dette er alts̊a 9 punkter som er hentet fra grafen til parabelen x2 p̊a
intervallet [−2, 2]. Vi følger seksjon 10.2.1 og lar f(x) = L0.5(c0, . . . , c8)
betegne den stykkevis lineære funksjonen som tilfredstiller betingelsene
f(xi) = ci for i = 0, . . . , 8.
Bruk Lemma 10.2 og dekomponer f i en tilnærming g og en feilfunksjon
e i henhold til formelene (10.1)–(10.4). Skisser de tre funksjonene f , g
og e.

b) Sett g1 = g og e1 = e og dekomponer g1 p̊a samme m̊ate som g1 = g2+e2.
Dekomponer deretter g2 som g2 = g3 + e3. Vi har dermed f = g3 + e3 +
e2 + e1. Skisser funksjonene g3, e3 og e2.

c) Ved kompresjon setter vi alle koeffisienter i feilfunksjoner som i tallverdi
er mindre enn en gitt toleranse ε lik null, slik som beskrevet i seksjonene
10.4 og 10.5 i kompendiet. Forsøk å gjøre kompresjon først med toleran-
sen ε = 0.1 og deretter med toleranse ε = 1. I hvert tilfelle f̊ar du da
feilfunksjoner som er litt endret og som vi kaller ẽi for i = 1, 2, 3. Regn
ut de to tilsvarende tilnærmingene til f gitt ved f̃ = g3 + ẽ3 + ẽ2 + ẽ1,
skisser disse og sammenlign med f . Hvilken grad av kompresjon fikk du
i de to tilfellene?

Oppgave 3. (Forberedelse til programmering av lydkompresjon.) Alle v̊a-
re mekaniske regnemetoder kan i prinsippet formuleres i et program og im-
plementeres p̊a en datamaskin, og flerskaladekomposisjonen i oppgave 2 er
intet unntak. Faktisk er flerskala-analyse en metode som er skreddersydd for
datamaskiner. Men det å overføre en slik metode til et dataprogram innebæ-
rer en del utfordringer, primært fordi presisjonsniv̊aet v̊art m̊a heves mange
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hakk. N̊ar vi regner med papir og blyant trenger vi ikke tenke s̊a nøye over
variabeltyper, nøyaktighet, hvor mange ganger vi skal gjennomløpe løkker og-
s̊a videre, fordi de fleste av disse spørsm̊alene har naturlige svar som vi ’ser’
fra sammenhengen. Datamaskiner har ikke den samme intuisjonen som oss
mennesker og trenger en detaljert oppskrift for hva som skal gjøres.

P̊a den annen side har ikke det å skrive et program bare ekstra omkostninger
i form av fokus p̊a mange detaljer. Nøyaktigheten som programmering krever
tvinger oss nemlig til en dypere og mer inng̊aende forst̊aelse av metoden vi
skal programmere, og som regel gir det økt innsikt b̊ade i problemstillingen
og metoden.

N̊ar beregningene i oppgave 2 skal programmeres er det alts̊a en del detaljer
som m̊a avgjøres som vi bare trenger ha en vag forestilling om n̊ar vi arbeider
med papir og blyant. Noen slike spørsm̊al er:

1. Hvordan vil du representere funksjonene f , {gk} og feilfunksjonene {ek}?
2. Hvordan vil du gjøre en dekomposisjon hvis antall punkter i datasettet

ditt er et partall?
3. Hvor mange dekomposisjoner vil du gjøre hvis du f̊ar et generelt datasett

med N punkter?
4. Hvordan bør toleransen ε velges?

Forsøk å svare p̊a disse spørsm̊alene før du begynner å programmere kom-
presjon av lyd i oblig2. Sannsynligvis m̊a svarene dine justeres noe n̊ar du
kommer i gang med programmeringen, og sannsynligvis kommer det ogs̊a
nye spørsm̊al til. Det er normalt; det er sjelden et problem er s̊apass oversikt-
lig at det første forslaget til datastruktur og løsning blir det endelige. Husk
ogs̊a p̊a at det som regel er mange m̊ater å programmere en metode p̊a.

Ad spørsm̊al 1. For å f̊a tankene i gang kan vi se litt nærmere p̊a spørsm̊al
1. Det å representere en stykkevis lineær funksjon som

f(x) = Lh(c0, c1, . . . , cN ) (5)

i datamaskinen krever åpenbart at vi lagrer alle tallene som inng̊ar. I og med
at vi skal bruke disse funksjonene til å representere lyd, er det rimelig å bruke
klassen MatInf1100Sound som vi har introdusert tidligere. Der representeres
en lyd ved hjelp av sampleverdiene (som en short-array) og samplingsraten
(som en double), noe som svarer til følgen (ci) og tallet 1/h i (5). I andre
anvendelser kan det være mer naturlig å representere (ci) ved en double-
array. Funksjonene {gk} er av samme form som f og kan derfor representeres
p̊a samme m̊ate. Men legg merke til at det bare er nødvendig å representere
gk som et MatInf1100Sound-objekt om den skal avspilles (v̊ar programvare
lydavspilling vil ha MatInf1100Sound-objekter). Skal lyden ikke avspilles hol-
der det å ta vare p̊a sampleverdiene i en short-array (samplingsraten kan vi
utlede fra samplingsraten til f og hvor mange ganger vi har dekomponert).
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La oss ogs̊a se hvordan feilfunksjonene kan representeres. Hvis N = 2n, er
funksjonen e1 gitt som

e1(x) = Lh(w1, 0, w2, 0, . . . , 0, wn)(x),

der wi er gitt ved formlene (10.3)–(10.4) i kompendiet. For å representere
denne funksjonen m̊a vi ha tilgang til alle koeffisientene, alts̊a alle wi’ene og
alle 0’ene. En mulighet er å legge b̊ade wi’ene og 0’ene inn i en short-array og
representere e1 som for eksempel et MatInf1100Sound-objekt. Dette bør vi
gjøre om vi ønsker å spille av lyden som e1 representerer eller om vi ønsker å
arbeide med e1 helt uavhengig av sammenhengen denne funksjonen kommer
fra. Men dette er ikke en god strategi i kompresjonsprogrammet som skal
skrives i forbindelse med oblig2 siden vi da lagrer mye informasjon som vi i
denne sammenhengen kan finne fram til p̊a andre m̊ater. Om vi bare lagrer
wi’ene s̊a vet vi jo hvor 0’ene skal være (etter w1, w3 etc) og kan dermed
lett legge inn disse ved behov. I kompresjonsprogrammet vil derfor det beste
være å representere e1 ved hjelp av en short-array best̊aende av alle wi’ene.
I tillegg m̊a vi kjenne h, men denne verdien kjenner vi jo fra den opprinnelige
funksjonen f . For andre feilfunksjoner er det ogs̊a enkelt å finne riktig h-verdi
siden h’en dobles hver gang vi spalter en gk.

Hvis vi tenker oss at vi har dekomponert f som f = gk + ek + ek−1 + · · ·+ e1

og deretter satt de minste wi’ene lik 0 slik at vi har f̊att en ny funksjon
f̃ = gk + ẽk + ẽk−1 + · · ·+ ẽ1, vil vi ønske å lagre gk og {ẽk}. Det vi da trenger
å lagre er sampleverdiene som beskriver disse funksjonene. Vi kan lagre alt
dette i en klasse som

class compressed1100Sound
{

int k; \\Antall dekomposisjoner
double sampleRate; \\Samplingsraten til det opprinnelige

\\signalet
short eps; \\Toleranse som er brukt
short d[]; \\Sampleverdiene til g_k
short w[][]; \\Sampleverdiene til feilfunksjonene.

\\Arrayen w[i][] vil inneholde
\\sampleverdiene til e_i

}

Hvis toleransen er null vil w[i][] inneholde de sampleverdiene som regnes
ut av dekomposisjonsalgoritmen, mens en stor toleranse vil gjøre at noen av
disse verdiene blir 0. Disse ekstra nullene bør vi lagre og heller overlate til
gzip å utnytte disse til kompresjon. I motsetning til de opprinnelige 0’ene i
w[i][] ligger disse nemlig mer eller mindre tilfeldig, noe som gjør det vanskelig
å lagre deres posisjon.

4


