
Kommentar til oppgave “3.g” i Oblig 2

Først en generell kommentar:
Underkapittel 2.4 i kapittel 2 er et par hakk mer avansert enn det forgående stoffet i kapitlet. Egentlig burde 
man vært gjennom kapittel 4 for å få en god forståelse av dette underkapitlet, og selv da er det stoff som vi 
anser som vanskelig.

Det legges vekt på at det i undervisningen skal tas hensyn til at vi har studenter med stort spekter av 
kunnskap/dyktighet. Fra min side er dette med tidsbegrenset tvungen svingning ment som stoff først og 
fremst for de som liker ekstra utfordringer. Uheldigvis har jeg ikke vært god nok til å kommunisere dette 
poenget i kapittel 2 og i oblig 2. I oblig 3 har jeg markert en av de tøffe deloppgavene annerledes slik at det 
forhåpentligvis der går bedre fram at en deloppgave er ment for de tøffeste av dere, og at andre kan la den 
ligge. Slike oppgaver vil i praksis ikke inngå i vurderingen “minst 70 %” for å få godkjent obligen. Jeg skal for-
søke å være litt tydeligere på slike detaljer senere, og beklager at jeg ikke gjorde det i oblig 2. Hilsen Arnt Inge.

Så til det faglige:
[Jeg skriver en mye mer omstendig forklaring enn det som ville vært naturlig i en oblig-besvarelse. Som oblig-
besvarelse ville det vært fint om man fikk med hovedlinjene. ]

Resonanskurver for en krets, eller frekvensresponsen av en krets, kan angis som i figur 2.8 i læreboka. Men 
denne kurven baserer seg på at den påtrykte kraften (her: spenningen) virker så lenge at amplituden for utsla-
get er blitt stasjonært. Figur 2.7 viser at da må kraften faktisk virke en viss tid, og ligning (2.12) sier at denne 
tiden må være Dt = Q/w = (QT)/(2p) (egentlig burde tiden være to-tre ganger Dt siden Dt bare angir tiden 
til den eksponensielle avtakende energien er sunket til 1/e av den opprinnelige i det tilfellet at en langvarig 
påtrykt kraft stoppet).

I vårt tilfelle har vi funnet at Q = 15.8. Da vil Dt = (15.8/2p) T = 2.51 T. Vi ser med andre ord at siden Q-ver-
dien er så lav som 15.8, vil det bare ta noen få svingetider før kretsen vil ha oppnådd stasjonære utslag etter at 
den påtrykte harmoniske spenningen blir koblet inn (eller ut). 

Fra deloppgave e) vet vi at bredden på frekvensresponsen til kretsen ved langvarig påtrykt kraft er Df = f0/Q = 
f0/15.8 = 6.37 kHz. 

Spørsmålet er nå: Vil frekvensresponsen bli annerledes når kraften bare virker en kort tid? Fra læreboka vet 
vi at det i prinsippet kan skje, men at det i praksis kommer an på om kraften virker kort nok tid i forhold til 
hvordan systemet responderer (knyttet til kretsens Q-verdi). 

I vårt tilfelle kan vi konkludere relativt raskt. Kraften skal beskrives som i ligning (2.16) med s = 2T hvor T er 
periodetiden ved senterfrekvensen.  Kraften vil da ha et tidsforløp nesten identisk med det som vises i figur 
2.9 (venstre del) i læreboka. Bredden på vår kraftpuls (innenfor 1/e-grenser) vil da være om lag 2s = 4T. Siden 
vi vet at kretsen har en Q-verdi som svarer til en responstid  Dt = 2.5 T, ser vi at kraften varer litt lenger enn 
responstiden (men det skal innrømmes at amplituden varierer innen denne tiden pga den gausisske konvo-
luteringen). Det betyr at vi må forvente at kretsens frekvensrespons kommer til å dominere bildet og ikke 
kraftens frekvensspekter. De ligger likevel så nær hverandre, at det vel er å forvente at frekvensresponsen til 
systemet i praksis blir litt bredere enn ved en riktig langvarig kraft. (En nøyaktig beregning basert på numer-
iske metoder, bekrefter denne antakelsen.)
  
En annen måte å vurdere dette på er å sammenligne bredden på frekvensspekteret til selve kraften med 
frekvensresponsen til kretsen ved langvarig kraftpåvirkning. Vi har ikke utledet denne sammenhengen orden-
tlig ennå (kommer i kapittel 4), men tar vi utgangspunkt i (2.14), og vi vet at  Dt = 4T, får vi at Df = 1/(2p  . 4T) 
= f0/(8p) som er om lag f0/25. Dette er litt mindre enn bredden på systemets frekvensrespons ved langvarig 
kraftpåvirkning, som er f0/Q = f0/15.8. Konklusjonen blir da som ovenfor. Vi må imidlertid ha i mente at lign-
ing (2.14) ble utledet for en litt annen fysisk situasjon, så det kan fort bli en faktor 2 eller mere i forskjell når vi 
gjør dette mer ordentlig. Vi kommer som sagt tilbake til problemstillingen i kapittel 4. 


