
Numerisk oppgave om svingninger.

1. 
Start med å hente ned fra kurswebsidene (under “Beskjeder”) filene som gir Matlab-programmene 
som kan brukes som utgangspunkt for å beregne svingningsforløp numerisk. Skriv inn de fire pro-
grammene (behøver selvfølgelig ikke ha med alle kommentarene) og plasser alle fire i en og samme 
mappe som er tilgjengelig på den PCen der du skal kjøre Matlab. Sett denne mappen som  “Current 
Directory” i Matlab. Programmene kjøres ved f.eks. å angi: “svingning08b(1.0, 0.0);“ i “Command 
Window” i Matlab. Du må regne med at du må bruke litt tid på feilretting dersom du ikke har vært 
pinlig nøyaktig ved inntastingen av programmene. Gi programmene samme navn som de opprinne-
lige (med mindre du vet fullt ut hvordan du må følge opp ulike steder dersom du velger andre navn).

Merk: Du må slette plottene som dannes etterhvert når du kjører programmet. Ellers hoper de seg lett opp!

2.
Gå nå inn i hovedprogrammet svingning08b.m og endre de parametrene du ønsker for å få en ren 
enkel harmonisk bevegelse (SHM på engelsk). Sjekk at du får plot som stemmer med det du ønsker. 

Endre på parametrene igjen for å simulere en ren dempet svingning. Velg litt forskjellige b-verdier 
(dempningskonstant) slik at du varierer mellom underkritisk, kritisk og overkritisk demping. Ved 
overkritisk demping ber vi deg om å så sjekke hvordan resultatet blir for følgende tre ulike starthas-
tigheter: -2.0, 0.0 og +2.0 m/s (startposisjonen kan gjerne i alle tilfellene være + 1.0 m fra likevekts-
punktet). Skisser resultatene.

3. 
Gå så tilbake igjen til en tvungen svingning med de parametrene som var gitt i det opprinnelige pro-
grammet. Beregn med blyant og papir omtrent hvilken Q-verdi denne svingningen har. Gjennomfør 
så minst 3-5 beregninger med Matlab-programmet for å sjekke at beregningene er rimelig i overens-
stemmelse med Q-verdien du fant på papiret. [Hint: Bruk de relasjonene vi viste på forelesningen 23. 
januar, nemlig at Q = w/2d = sqrt(km)/b, men at Q også kan estimeres ut fra “halvverdibredden” di-
vidert med resonansfrekvensen, dvs Q = w / Dw, hvor halvverdibredden på resonanskurven bestem-
mes for en amplitude lik max amplitude dividert med roten av to.] Forklar kort strategien du bruker 
for å løse denne oppgaven.

4. 
I denne deloppgaven skal du studere hvor lang tid det tar å bygge opp svingningene når du har en 
tvungen svingning ved resonansfrekvensen. Du kan gjerne starte med samme initalbetingelser (0,0) 
for alle beregningene i denne deloppgaven, men forsøk å variere systematisk størrelsene som inngår 
i differentialligningen, én parameter om gangen (!) (gå tilbake til opprinnelige parametre igjen før 
neste parameter testes). Velg selv hvordan du vil angi en karakteristisk tid for hvor lang tid det tar å 
bygge opp svingningene. Finn hvilke parametre som er utslagsgivende for denne oppbyggingstiden. 
Parametre som bør testes: k, m, b, Fmax. Dersom du kan relatere svaret til andre kjente størrelser er 
det fint. PS. Det er ikke meningen å gjøre nøyaktige målinger. Det kvalitative holder her.

5.
Modifiser programmene slik at du kan gjøre beregninger for det tilfellet at dempingskraften IKKE 
kan beskrives som -bv, men som bv/|v| (dvs konstant kraft, uavhengig av farten, men virker motsatt 
retning av bevegelsesretningen. Dette tilvarer en situasjon med en kloss som ligger på et plant under-
lag og er festet i enden av en fjær.) Det er nå mulig å gjøre en nøye analyse for å studere forskjellen i 
bevegelsen nå sammenlignet med den vi hadde tidligere, men vi tar ikke tiden til dette nå. Hensikten 
med denne deloppgaven er bare å bevisstgjøre dere hvordan man lett kan endre en numerisk bereg-
ning for å inkludere mange ulike modeller, og at dere skal vite hvor i programmet endringen legges 
inn. Det kan bemerkes at denne siste modellen ikke kan løses rent analytisk (så langt kursledelsen 
kjenner til).
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