
FYS2130 Prosjektoppgave 

Sensorveiledning 

Generell 

Hvis besvarelsen er helt riktig, gis omtrent 90% av poengantall. Dette fordi jeg ønsker å ha 

muligheten til å gi ekstra poeng til dem som skriver et fantastisk svar, dvs. et svar som går utover det 

som oppgaven krever. Det oppnås gjennom en omfattende beskrivelse eller ekstra plots, t.ex. 

Siden det er vanskelig og utmerke seg i de numeriske eller matematiske delene, gjelder den 90%-

regelen bare for diskusjonsoppgaver. 

Oppgave 1: riktig svar -> 17 poeng 

 5 poeng for riktige plots og verdier, dvs den numeriske delen 

 4 poeng for ellipse forklaring 

 4 poeng for vinkelrettheten basert på fysikken 

 4 poeng for retningen (fysikalisk forklaring OK) 

Oppgave 2: riktig svar -> 13 poeng 

 5 poeng for den numeriske delen 

 4 poeng for vinkelrettheten 

 4 for attraktordelen 

Oppgave 3: riktig svar -> 25 poeng 

Oppgave 4: riktig svar -> 23 poeng 

 10 poeng for det numeriske 

 6 poeng for periodisiteten (litt mer enn bare «ja, den er periodisk») 

 7 poeng for begrunnelsen 

Oppgave 5: riktig svar -> 14 poeng 

 5 poeng for det numeriske 

 9 poeng for diskusjon av attraktor, formen avhengigheten fra initialverdier, formen 

Oppgave 6: riktig svar -> 18 poeng 

 10 poeng for det numeriske 

 8 poeng for beskrivelsen av bevegelsen (ikke realistisk, drypper ikke, omega minker) 

Oppgave 7: riktig svar -> 27 poeng 

 15 poeng for det numeriske 

 3 poeng for diskusjon innsvingningsfasen og konstant dryppetid 

 9 poeng for sammenlikning, attraktor, dimensjon 



Oppgave 8: riktig svar -> 9 poeng 

 3 poeng riktig figur 

 6 poeng for diskusjon, period-doubling, bifurcation, veien mot kaos (bifurkasjoner med 

mindre og mindre avstand) 

Oppgave 9: riktig svar -> 18 poeng 

 Sammenlign! Beskriver konkrete detaljer fra artikler.  

 Fint om man sammenligner teoretiske og eksperimentelle resultater 

 Her kan vi være ganske kulante. 

Språk: 9 poeng 

 bare trekk for mange feil 

 trekk for ufullstendige setninger («har gjort at…», «ser at dette er…») 

Figurer: 28 poeng 

 Trekk når tall og tekst langs aksene ikke er (omtrent) samme størrelse som teksten rundt 

 Trekk når forskjellige linjer er plottet uten legend 

Layout: 9 poeng 

 Trekk for stygge rapporter, dvs ikke noe sidetall, ikke noe cover page, ikke noe 

figurbeskrivelser (captions) 

Med riktige svar kan man få 210 poeng (91%). 


