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Oblig 1 FYS2130 våren 2008
Leveringsfrist torsdag 14. februar 2008 kl 1400.  Besvarelsen kan leveres i papirformat på ekspedi-
sjonskontoret i Fysikkbygget (lever den da til Gyri og be henne registrere den som levert). Alterna-
tivt kan den sendes elektronisk til a.i.vistnes@fys.uio.no (be da om at vi sender kvittering tilbake).

Det er lagt opp til at man kan arbeide med oblig1-oppgaven på gruppene i uke 6 (4. - 8. februar). 
Der kan du få hjelp av gruppelærerene  når du trenger det. Det kan være lurt å faktisk gjøre ferdig 
oblig 1 i løpet av uke 6 om mulig, for uka etterpå blir det nye oppgaver for gruppetimene (da innen 
bølger). Her er oppgavene:

Oppgave 1

a) En harmonisk svingning kan angis på tre ulike måter, både som en sum av en sinusfunksjon og 
en cosinusfunksjon med passe koeffisienter foran, eller f.eks. bare som en sinusfunksjon med en 
passe koeffisient pluss et faseledd (”inni parentesen”), eller på kompleks form.

I figuren nedenfor er det angitt hvordan utslaget av en vinkel endrer seg med tiden for en pendel. 
Bruk figuren for å sette opp tilnærmet korrekte matematiske beskrivelser av akkurat den bevegel-
sen vi har angitt i figuren. Merk at bevegelsen skal angis i alle de tre matematiske formene som er 
angitt i avsnittet ovenfor. 

Merk dessuten: Vi liker bedre uttrykk av typen ”q(t) = A sin (2pft), A=20.2 grader , f = 3.9 Hz”, der 
størrelsene  som inngår er angitt med symboler, og verdiene av disse (tall med benevning) er gitt 
separat. Vi liker ikke så godt slike snodige angivelser så som : ”q(t) = 20.2 sin(25.50 t)”  (selv om 
læreboka mye bruker slike uttrykk, og selv om det ser slik ut i dataprogrammer.

b) Angi energien til pendelen (dersom du mangler en opplysning eller to i denne sammenheng, er 
det fint om du løser problemet ved å skrive: ”Dersom vi antar at .... så vil ...”).

c) Bruk teorien du har lært om svingninger, pluss gjør egne observasjoner, for å bestemme høyden 
under taket i Fysikkbyggets vestibyle (der pendelen henger). Det er høyden fra gulv til tak vi er 
interessert i. Forklar hvordan du går fram.
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Oppgave 2

I denne oppgaven skal du jobbe med Fourier transform og lyd. Hensikten er å gi deg en bredere for-
ståelse av Fourier transform enn det du kan oppnå med bare analytiske uttrykk alene. Fourier trans-
form inngår i svært mange deler av fysikken, og det er derfor vesentlig at du både mestrer å bruke 
metoden på en korrekt måte og at du forstår overgangen mellom ”tidsbildet” og ”frekvensbildet”.  
Vi har valgt å arbeide med lyd i stedet for andre svingninger/bølger fordi vi der allerede på forhånd 
kjenner mye til tidsbildet og frekvensbildet. Dessuten har de fleste datamaskiner innebyggede trans-
ducere og drivere for lyd slik at vi slipper enklere fra oppgaven enn ved mange andre valg.

En del av oppgaven er å lage et dataprogram f.eks. i Matlab som bl.a. skal kunne foreta Fourier trans-
form. Så lenge man bruker høynivå-språk så som Matlab, kan man klare seg med et ganske lite data-
program. De som behersker programmering godt, vil kunne lage dette programmet på få timer. Andre 
vil nok slite mye mer, men vi i kursledelsen tilbyr mye hjelp slik at man ikke skal kaste bort for mye 
tid på uvesentlige detaljer. Det er imidlertid den enkelte som selv må be om hjelp når man har behov 
for hjelp. Ikke vær sjenert og redd for å vise svakhet. Det er normalt at mange sliter med oppgaver 
som denne, og beste vei gjennom vanskene er å ta imot hjelp og stå på! Det er jo da man lærer mest!

Datamaskinprogrammet man lager skal kunne:

 1. Lese inn en lydfil (wav-fil), plukke ut et egnet antall punkter og plotte dette ”tidsbildet”. 
 2. Fourieromvende et ”tidsbilde” slik at man får et ”frekvensbilde”, og kunne plotte dette.
 3. Manipulere frekvensspekteret (frekvensbildet) på ymse vis (spesifiseres) og plotte dette. 
 4. Foreta en omvendt Fourier transform (fra et frekvensbilde til et tidsbilde), og plotte dette.
 5. Man må kunne spille av tidsbildene og kunne lytte både til den opprinnelige lyden og den 
     manipulerte lyden. 

Dersom det er problematisk å få tilgang på en datamaskin hvor man har mulighet for å lytte til lyden, 
kan du ta kontakt med kursledelsen, så vil vi forsøke å finne en løsning. Det kan hende det kan være 
lurt å ta med en høretelefon hjemmenfra (dersom du har) mens du jobber med denne oppgaven (men 
pass på volumet slik at du ikke skader hørselen!). Datamaskinene som du får bruke i gruppetimene 
(på et av dataklasserommene våre) har høretelefoner tilgjengelig.

Samme sted du fant denne oppgaveteksten er det lagt ut tre ulike Matlab-programmer knyttet til 
Fourier transform på en eller annen måte. I disse tre programmene finnes det meste man trenger for å 
lage programmet for å løse denne oppgaven, men man må trekke ut de kodelinjene som er relevante 
og sette sammen sitt eget program og også gjøre noen tillegg. Det som trengs i tillegg er først og 
fremst manipulering av frekvensspekteret (punkt 3 i oversikten ovenfor).

Når man jobber med programmering på vårt nivå, er det ikke nødvendig å lage dedikerte program-
mer som gjør hver enkelt deljobb for seg. Det er så lett å gjøre modifikasjoner i programmer i dag at 
det holder å f.eks. kommentere ut ulike programlinjer og kommentere inn (fjerne %) andre linjer, for 
å få gjort det man ønsker. Da kan kodingen bli ganske kort. Pass på å sette inn passe med kommenta-
rer underveis slik at du husker hva som gjøres hvor.

Det anbefales meget sterkt at du møter opp på gruppene i uke 6 og at du jobber med oblig1 der, i alle 
fall dersom du ikke er stø i programmering. Det kan være helt nødvendig at du sørger for å få så-
pass mye hjelp med programmeringen at du ikke bruker alt for mye tid på den. Det er resultatene av 
kjøringene, og en generell forståelse for hva vi driver på med i oppgaven, som skal ha hovedfokus i 
besvarelsen din, men programmeringen er et nødvendig stykke arbeid som også må gjøres. 

Første delpunkt har ikke noe med programmering å gjøre, men gjelder Fourier-analyse generelt:

NB!!!
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a) Fourier transform i oseanografi o.l. Anta at vi har et steinras eller et jordskjelv som 
lager en markant bølge i en innsjø eller på havet, og at bølgen består av en eneste ”klokkeformet” 
bølgetopp i starten.  Anta at vi er i stand til å måle bølgehøyden på et bestemt sted (nær opp til det 
stedet bølgen ble skapt) idet bølgen passerer. På hvilken måte kan Fourier analyse da ha verdi for å 
finne ut hvordan bølgen vil forplante seg videre etter at den er dannet?

Så over til de numeriske beregningene basert på dataprogrammet vi har skissert ovenfor. 

b) Skalering. Når du lager dataprogrammet, lønner det seg å ikke forsøke å lage alt i en jafs. Ta 
gjerne punkt for punkt i oversikten på forrige side og få de ulike delene til å fungere før man går over 
til neste punkt. I denne deloppgaven (2b) skal du sjekke at du har riktig skalering på aksene for tids-
bildet og frekvensbildet etter at du har fått på plass punkt 1 og 2 i oversikten på forrige side. Til dette 
bruker du en lydfil ”lydfil1.wav” som inneholder ren sinus med frekvens 400 Hz (samplingsfrekvens 
44100 Hz). Bruk ca 5 - 10 000 punkter ved analysen. 
I besvarelsen skal det legges ved både et plot av tidsbildet og av frekvensbildet. Pass på å velge ut en 
passe mengde punkter (ut fra et mye større antall punkter) slik at man får fram poenger man angir i 
de skriftlige kommentarene som også må følge figurene.

Hint: Ikke bruk for mange punkter (mer enn 1024) under selve programmeringen og uttestingen, for 
da kaster du lett bort mye tid på å vente på at datamaskinen skal gjøre beregninger. Øk antall punkter 
(i tråd med oppgaveteksten) først når endelig kjøring skal gjøres.

Lyd og fase-sensitivitet.
I neste deloppgave skal du undersøke holdbarheten til en vanlig oppfatning om vår hørsel. Det sies 
ofte at øret vårt ikke er følsom for fasen som de ulike frekvenskomponentene opptrer ved (innbyrdes 
faser). Dette kan du lese om og lytte til på websidene til Johns Hopkins University, nærmere bestemt 
i testen under ”Effect of Phase” på siden http://www.jhu.edu/~signals/listen-new/listen-newindex.htm 
(klikk på Randomize før du spiller av opprinnelig lyd og dernest lyden fra samme lydbildet men nå 
med en randomisert fase).
 
Merk deg at lydbildet som brukes på den angitte websiden er en ”stasjonær” lyd, det vil si en lyd som 
i prinsippet kan holdes uendret så lenge man måtte ønske det. Vi kan da undres på om vi får samme 
resultatet også for en ”transient” lyd, det vil si en lyd som kommer i kortvarige lydpulser? Det er 
nemlig en del forskjell mellom f.eks. en orgellyd (som kan vare ved temmelig uendret i mange mi-
nutter) sammenlignet med enkelt-toner på et piano.

Med andre ord: Kan det hende at øret vårt er i stand til å høre forskjell på lyd med randomisert fase 
når lyden er transient, selv om vi evt ikke skulle kunne klare dette for en stasjonær lyd? Det er tema 
for denne deloppgaven:

c)  Du skal etter tur gjøre denne deloppgaven både på en stasjonær lyd (”lydfil2.wav”) og på en tran-
sient lyd (”lydfil3.wav”). I hvert tilfelle skal prosedyren være omtrent som så: 

Les inn om lag 10 000 punkter fra en lydfil. Hvilken del av lydbildet som brukes har liten betydning 
for den stasjonære lyden. Når du imidlertid jobber med den transiente lyden (gitar), må du ekspe-
rimentere litt med å  velge ut datapunktene fra de mye lengre lydfilene slik at man får et helt rolig 
(stille) periode på ca 0.1 sek før lyden kommer. Fourier omvend signalet. Manipulér fasen til alle 
punktene i frekvensspekteret på en slik måte at du bruker en random-generator (funksjonen ”rand” 
i Matlab) for å sette en ny fase, mens amplituden for hvert punkt i frekvensspekteret skal beholdes. 
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{Når en randomisert fase skal settes inn, bør man helst ta hensyn til foldingskarakteristikken, nemlig at foldete frekvenser 
skal ha samme fortegn på cos-leddet og motsatt fortegn for sinus-leddet. Blir dette for vanskelig for deg, så ser du bort fra 
denne fasekorrelasjonen mellom en frekvenskomponent og speilfrekvensen.} 
Foreta en omvendt Fourier transform slik at du får laget et modifisert tidsbilde. Plot et passe utsnitt 
fra tidsbildene, ca nøyaktig samme utsnitt i tid for den opprinnelige lyden som for den modifiserte 
lyden. Det bør da fremkomme at tidsbildet ser nokså forskjellig ut i de to tilfellene. Spill av lyden, og 
lytt for å høre om du kan høre forskjeller mellom den opprinnelige og den modifiserte lyden (dette 
gjøres separat for hver av de opprinnelige to lydfilene).

I besvarelsen skal du i denne deloppgaven legge ved minst fire plot. Disse skal vise tidsbildene før og 
etter manipulasjon for både stasjonær og transient lyd. Du skal også forsøke å beskrive resultatene 
du kommer fram til og gjerne reflektere over hvorfor resultatene ble slik som de ble.

For de som ønsker en ekstra utfordring: Du har nå laget et dataprogram og fått resultater som for-
håpentligvis gir deg litt å gruble på. Det ligger åpne muligheter rett foran deg for å utforske mulige 
forklaringer på det du har observert. Du kan da evt gjøre noen få tester for å sjekke om forklaringene 
du kan gjette deg til holder eller ikke. Følger du opp, vil du kansje oppdage at det slett ikke er opp-
lagt hvordan et lydbilde oppfattes av øret/hjernen vår. Et essentielt spørsmål blir: ”Hvor lang tid må 
en lyd eksistere for at vi oppfatter den som en tone?” Vi kan snakke om en ”effektiv integrasjonstid” 
som sansen vår har. Vi finner samme problemstilling i ulike deler av fysikken. Dersom du gjennom-
skuer hvordan Fourier transformasjonen for den transiente lyden sier oss litt om dette, er det et klart 
pluss om du kan si litt om dette i besvarelsen din.

d) Frekvens-filtrering av lyd. Siste deloppgave: Du skal her bruke Fourier transform som 
et ledd i å foreta en frekvensfiltrering, og lytte til den manipulerte lydfilen for å avgjøre hvor alvor-
lig filtrering som må til før du hører klar forskjell i lyden. Du skal foreta både lavpassfiltrering og 
høypassfiltrering og finne grensen for hørbar effekt for begge disse. 

Ta lydfilen ”lydfil4.wav” og Fourier-omvend tidsbildet. Først lager du et lavpassfilter ved å sette 
alle frekvenskomponentene over en valgt frekvens lik null. Ta hensyn til folding. Foreta en omvendt 
transform og lytt til lyden både før og etter filtrering. Start med f.eks. 8000 Hz som øvre grense for 
lavpassfilteret og jobb deg nedover (gjerne i grove step i starten for å finne omtrent riktig område). 
Bestem høyeste frekvens (med en usikkerhet på om lag 500-1000 Hz) der du sikkert merker forskjell 
på opprinnelig og filtrert lyd.

Bruk samme opprinnelige lydfil og lag et høypassfilter ved å sette alle frekvenskomponentene under 
en valgt frekvens lik null. Også her må du ta hensyn til folding. Start med f.eks. 50 Hz og øk gren-
sefrekvensen gradvis til du merker forskjell mellom opprinnelig og filtrert lyd. Usikkerheten i denne 
frekvensen bør være om lag 50-100 Hz. 

I besvarelsen skal du her angi frekvensspekteret før og etter lavpassfilteret, og angi grensene for hør-
bar effekt. (Det kan bemerkes at lydkvaliteten i våre høretelefoner og lydkvalitet i PCer generelt ikke 
er på topp, slik at du nok ville merket forskjeller lettere ved bedre utstyr.)

Felles:
Det skal legges ved en kopi av dataprogrammet du har skrevet for å løse denne oppgaven. Husk å 
legge til en del kommentarer som viser oppbygningen av programmet og gjerne gir huskeliste over 
hvilke endringer du gjør for å bruke programmet på ulikt vis. Skriv inn dato og navnet ditt i start-
kommentarene.
 
(fortsetter på neste side)
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Tips ved arbeid med programeringen i oblig 1: 
 
Delta aktivt i gruppeundervisningen i uke 6 dersom du ikke er helt stø i programmeringen! Det kan 
lønne seg å ha lest grundig gjennom de tre programmene som er lagt ut allerede før enkelttimen i 
gruppene (dersom du rekker det). Bruk enkelttimen til å forsøke å lage et blokkdiagram for hvordan 
du tenker deg å bygge opp programmet (de logiske byggestenene i det som skal gjøres). Du kan al-
lerede da forsøke å finne ut hvilke programkodelinjer som vil inngå i de ulike blokkene. Har du ikke 
brukt Matlab tidligere, så spør masse slik at du forstår hva som foregår i de tre programmene som 
dere har tilgjengelig som et utgangspunkt.

For selve Fourier transformasjonen kan du gjerne bruke den enkle varianten som er gitt i eksempel-
programmene. Dersom du er godt vant med å programmere, kan du godt utnytte det du vet om 
folding (speiling) i frekvensbildet slik at du kan effektivisere beregningene betydelig. Dersom du er 
enda mer dreven, kan du eventuelt forsøke deg på en Fast Fourier Transform. Det anbefales imid-
lertid at du velger en enkel løsning i starten og heller rafinerer programmet etter at alt fungerer, slik 
at du har mest mulig kontroll med tidsbruken. Dersom man bruker den enkle varianten av Fourier-
transformasjon gitt i eksempelprogrammene, må man ta hensyn til folding i flere deler av oppgaven!

Velger man å bruke samme Fourier transform som i eksempelprogrammene, må du være obs på at 
Fourier-omvendingen (og den omvendte Fourier-omvendingen) tar opp til flere minutter for 10 000 
punkter. Man kan ellers lett få inntrykk av at datamaskinen har låst seg. Har man lite minne i data-
maskinen, kan man risikere at programmet stopper helt opp. Forsøk i så fall å bruke f.eks. 5000 
punkter i stedet for 10 000. 

De som ikke har fulgt forelesningene vet nok lite om hva vi mener med folding eller speiling. Du vil 
oppdage det dersom du betrakter frekvensspekteret (frekvensbildet). Det er nemlig slik at du stort 
sett vil finne at linjer i venstre halvpart av frekvensspekteret gjenfinnes i høyre halvpart, og at linjene 
synes å være foldet (eller speilet) rundt midten. Cos-koeffiseientene (a-ene) speiles uten å skifte for-
tegn, mens sin-koeffisientene (b-ene) speiles og samtidig skifter fortegn.

Det blir svært korte lydsnutter vi har tilgjengelig når vi begrenser oss til 10 000 punkter og har en 
samplingsfrekvens på 44100 Hz. Når du skal spille tilbake opprinnelig og manipulert lyd, kan det 
lønne seg å spille av opprinnelig lyd f.eks. 10 ganger like etter hverandre, og at man mer eller min-
dre umiddelbart går over til å spille av manipulert lyd like mange ganger etter hverandre. I så fall må 
man vente med avspillingen av lyd til hele Fourieromvendingen, manipulasjonen i frekvensbildet og 
tilbaketransformasjonen er foretatt. Bruk litt kreativitet for å få en akseptabel lyttesituasjon.

På dobbelttimene vil du kunne foreta mye av programutviklingen dersom du er godt forberedt på for-
hånd. Det er lurt å ikke forsøke å lage hele programmet på en gang. Forsøk å lage bit for bit og teste 
dem ut etter hvert. Husk at alle filene du skal bruke (inklusiv lydfilene) må ligge i ”Current direc-
tory” som du har valgt idet du starter Matlab. 

Husk å spørre om hjelp raskt dersom du stopper opp. Blir det behov for mer hjelp enn det vi får gitt 
dere i gruppetimene, vil vi forsøke å tilby ekstra åpningstid på datastuene (med veiledning), slik at 
alle skal komme igjennom såfremt de selv viser initiativ for å få hjelp. De som ikke får nok hjelp i 
gruppetimene, kan gjerne sende en mail til a.i.vistnes@fys.uio.no, så skal vi forsøke å ordne med 
enda litt mer hjelp utenom kursets ordinære undervisningstimer.

Og for de som sliter med programmering kan vi love at oblig 2 bare vi være basert på beregninger 
basert på analytiske uttrykk alene (pluss forståelsesspørsmål, selvfølgelig).

Lykke til!


