
Oblig 4 for FYS2130 våren 2017 

Kapittel 5 i læreboka 

MERK: I vårt kurs gjelder en generell regel at riktig svar alene ikke regnes som en fullgod løsning. 

Full uttelling oppnås bare om det i tillegg til riktig svar er gitt begrunnelser og forutsetninger og 

tilnærminger som er brukt. For forståelse/diskusjonsoppgavene er det argumentasjonen som det stilles 

krav til. Disse generelle reglene må brukes med skjønn siden oppgaver kan være ganske forskjellige i 

utgangspunktet. 

Forståelses- og diskusjonsspørsmål 

2. For CD lyd er samplingsfrekvensen 44.1 kHz. Ved lydinnspilling må vi ha et lavpassfilter 

mellom mikrofonforsterker og samplingskretsene som fjerner alle frekvenser over ca 22 

kHz. Hva ville kunne skje med lyden ved avspilling dersom vi ikke tok denne regelen 

høytidelig? 

Regneoppgaver 

8. Vis både matematisk og ved et eget programmeringseksempel at første punkt i en digital 

fouriertransform av et signal er lik gjennomsnittsverdien til signalet vi startet ut med. 

9. Bruk dataprogrammet gitt i “eksempel på dataprogram” noen sider foran denne for å utforske 

hvordan folding fungerer i praksis. Erstatt de to linjene som starter med “x = ” (liten x) med følgende 

kode: 

freq = 100.0; % Frekvens i hertz 

x = 0.8 * cos(2*pi*freq*t); % Signal en enkel cosinus 

og kjør programmet. Pass på å zoome inn så mye at du kan sjekke at frekvensen i frekvensspekteret 

kommer riktig ut. Kjør så programmet med (etter tur) freq lik 200, 400, 700, 950, 1300 (Hz). Finner 

du et system i hvor linjene kommer ut i frekvensspekteret? 

11. Hent opp solflekk-data fra web (http://www.sidc.be/silso/DATA/SN_y_tot_V2.0.txt) og lag en 

oppdatert figur lignende vår figur 5.7. Vær spesielt oppmerksom på å få korrekte verdier langs aksene 

i fourierspekteret. Er det samsvar mellom høydene i toppene i tidsbildet og amplitudene i 

frekvensspekteret? Nedenfor er noen linjer Matlab-kode som viser hvordan data kan leses inn i et 

Matlabprogram (to kolonner): 

fileID = fopen('SN_y_tot_V2.0.txt', ’r’); 
A = fscanf(fileID,’%f %f’, [2,inf]);  
fclose(fileID); 
plot(A(1,:),A(2,:),’-b’);  

eller i Python 

import matplotlib.pyplot as plt 
times = [] 
sunspots = [] 
fin = open('SN_y_tot_V2.0.txt', 'r') 

http://www.sidc.be/silso/DATA/SN_y_tot_V2.0.txt


for line in fin: 
    cols = line.split() 
    times.append( float(cols[0]) ) 
    sunspots.append( float(cols[1]) ) 
fin.close() 
plt.plot( times, sunspots, ‘-b’) 

14. Skriv et program i Python eller Matlab (eller hvilket som helst programmeringsspråk) som lager et 

harmonisk signal med eksakt 13 perioder innenfor 512 punkter. Bruk den innebygde fft-funksjonen for 

å beregne et frekvensspekter. Blir dette som du forventet? La gjerne signalet være et rent sinussignal 

eller et kombinert sinus- og cosinussignal. 

15. Modifiser programmet såvidt slik at signalet nå får 13.2 perioder innenfor de 512 punktene. 

Hvordan ser frekvensspekteret ut nå? Beskriv så godt du kan! 

16. Modifiser programmet slik at du får 16 hele perioder med FIRKANTsignal innenfor 214 = 16384 

punkter. Hvordan ser frekvensspekteret ut nå? Finn på internett et uttrykk for hvordan amplituden for 

ulike frekvenskomponenter skal være for et firkantsignal, og verifiser at du får omtrent det samme fra 

dine numeriske beregninger. 

 


