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Om prosjektoppgaven
Vi ønsker at arbeidet med prosjektoppgaven gir deg økt forståelse og innsikt
i et fenomen som ligger innenfor kursets pensum. Videre ønsker vi at du øve
på å skrive vitenskapelig rapport. Nedover finner du mer informasjon om
prosjektrapporten.

• I denne prosjektoppgaven skal du skrive en vitenskapelig ar-
tikkel om en numerisk modell av sneglehuset. Du skal vise at
den numeriske modellen som beskriver sneglehuset inneholder resonans
langs basilarmembranen.

• Artikkelen skal følge den vanlige IMRoD konvensjonen, dvs. introduk-
sjon, metode (modell), resultater, og diskusjon. Vi inkluderer også en
kort konklusjon.

• Artikkelen må skrives i en tekstbehandler (Word, LATEX, etc.) og inn-
leveringen skal skje i form av en eneste PDF-fil.

• Du kan skrive rapporten på norsk, svensk, dansk, eller engelsk.

• Innleveringen skal skje som elektronisk innlevering i Inspera (htt-
ps://uio.inspera.no/).

• I Inspera vil vi bruke URKUND, et verktøy for gjenkjenning av tekst,
dvs plagiatsjekk. Verktøyet sjekker dokumenter mot internett, UR-
KUNDs fellesdatabase og UiOs interne URKUND-database. Fra UiOs
Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Univer-
sitetet i Oslo: ”Ved eksamener uten tilsyn kan mistanke om fusk/forsøk
på fusk for eksempel oppstå hvis [...] eksamensbesvarelsen gjengir and-
res arbeider (for eksempel faglitteratur/artikler/nettsider) uten å opp-
gi kilde.” Bruk dine egne ord!

• Programmeringen skal skje i Python eller Matlab.

• Dataprogrammene skal legges ved artikkelen som et appendiks. Iblant
vil vi kjøre koden din etter å ha klippet den ut fra PDF-filen – derfor
hjelper du oss ved å ikke bruke linjenummerering.

• Skriftstørrelsen får ikke være mindre enn 11 pt, marginene ikke mindre
enn 2 cm, og rapporten får ikke har mer enn 10 sider (uten appendiks
med programmene). Fra og med side 11 trekker vi 10% av poeng per
side.

• Samarbeid med andre, både i programmering og ved skriving av deler
av teksten, er fullt ut lovlig, men alle må levere sin egen rapport, og
ingen rapporter må være 100% lik med andres.
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• Vær nøyaktig med figurene! Alle figurene skal ha tekst langs aksene
(tenk også på enheter) og må beskrives i teksten, samt ha figurtekst
(caption). Figurer og bilder skal utformes slik at de er optimale for
den størrelsen figuren får i den endelige publikasjonen. Det betyr bl.a.
at tekst langs akser bør være omtrent av samme størrelse som teksten
i resten av dokumentet.

• Etter UiOs retningslinjer gis karakteren A kun for fremragende pre-
stasjon - i vår vurdering av prosjektoppgaven interpreterer vi det slik
at en fullstendig og riktig besvarelse av oppgaven vurderes som en god
B. Ønsker du å få en A må du vise at din besvarelse går utover det som
ble spurt om. Dette oppnår du gjennom å vise særs god vurderings-
evne, din analyse går dypere enn det som ble spurt om, du bruker en
særlig elegant tilnærming, du viser noe som krever stor innsikt og/eller
fantasi, e.l.

• Husk å sjekke kurswebsidene for nye beskjeder minst to gan-
ger per dag mens du jobber med prosjektoppgaven. Det kan
skje at det blir noen endringer i prosjektoppgaveteksten og/eller
endringer i det praktiske opplegget i løpet av uka.
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Veiledning og hjelp
Vi tilbyr utstrakt hjelp under prosjektuka. Vi har gruppelærere på Tidsrom-
met/Origo i fysikkbygningen for

• Mandag, 08/04, kl 09-16

• Tirsdag, 09/04, kl 09-16

• Onsdag, 10/04, kl 09-16

• Torsdag, 11/04, kl 09-16.

Poenggiving
Ved bedømming av prosjektoppgaven vil de ulike delene gi poeng som angitt
nedenfor. Vi tar forbehold om endringer dersom det framkommer spesielle
momenter ved rettingen som vi ikke hadde tenkt på på forhånd.

• Introduksjon: 10 pts

• Metode: 10 pts

• Resultater: 20 pts

• Diskusjon: 20 pts

• Konklusjon: 10 pts

• Språk, figurer, referanser, layout: 10 pts

Totalt vil det være mulig å få 80 poeng.
Man må bestå prosjektoppgaven for å kunne bestå kurset. Grensen for

stryk vil vi først sette når vi ser på alle rapportene samlet. I prinsippet ligger
grensen for stryk på om lag 40% av max, det vil si 32 poeng.

Lykke til!
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Mer informasjon om IMRoD-modellen:
https://sokogskriv.no/category/skriving/oppgavens-struktur/imrad-modellen/

Introduksjon
Introduksjonen skal vise at du kjenner fagfeltet og tidligere forskning, samt
motivere hvorfor du gjorde den forskning som du presenterer. Følgende punk-
ter må derfor kommer frem i introduksjonen:

• Gi bakgrunn, dvs. en grov beskrivelse av de forskjellige delene som
øret består av og hvordan øret og spesiell sneglehuset funker.

• Gi en sammendrag av forskning som andre har gjort gjennom å søke
relevante artikler med t.ex. Google Scholar, Scopus eller WebOfScience
(sneglehuset heter cochlea på engelsk). Sett fokus på numeriske stu-
dier av sneglehuset. Presenter minst tre vitenskapelige artikler (husk
referanseliste!), dvs. bruk 2-5 setninger til å beskrive (med egne ord!)
hva de har gjort og hva deres hovedpoeng var (husk å sitere og referere
artiklene).

Modellen som dere skal utvikle er på det nivået forskningsfronter var før
ca. 1980. Utgangspunktet for oppgaven var Peterson and Bogert [1950]; i
søkmotorer for vitenskapelige artikler finnes det vanligvis en mulighet til å
se på alle artikler som siterte en publikasjon (sitert av or citet by) - bruk
den funksjonen til å finne andre relevante artikler fra før ca. 1980 som siterer
Peterson and Bogert [1950].

Introduksjonen bør være på 1-2 sider.

Metode/Modellen
Metodedelen skal vise at resultatene er framkommet på en troverdig og
pålitelig måte (validitet og reliabilitet), dvs. metodedelen skal vise hvordan
resultatene er framkommet.

Modellen tar utgangspunktet i en lineær beskrivelse av sneglehuset (se
Figur O.1), som består av tre deler. Øverst ligger et hulrom (scala vestibuli)
fylt med vann (massetetthet ρ). Scala vestibuli har en høyde H, en bredde b,
og en lengde l. Underst ligger et likt hulrom av samme størrelse, med samme
egenskaper (scala tympani). Mellom de to hulrom ligger basilarmembranen.
Ved enden av sneglehuset finnes det et hull som forbinder scala vestibuli og
scala tympani (helicotrema).
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Figur O.1: Skjematisk tegning av sneglehuset så som modellen beskriver den.

Antar at basilarmembranen har en (fast) bredde b og er fleksibel, dvs
at den kan (bare) bevege seg i y retning. Massen av væske i et lite element
mellom x og x+ ∆x i scala vestibuli kan (se Figur O.2)

• økes pga. fluks av masse med hastighet u(x) gjennom arealet på venstre
siden F (x) = ρbHu(x);

• minkes pga. fluks av masse med hastighet u(x+ ∆x) gjennom arealet
på høyre siden F (x+ ∆x) = ρbHu(x+ ∆x);

• forandres pga. bevegelsen av membranen oppover eller nedover.

Masseendringen blir dermed:

∂m(x)
∂t

= bH∆x∂ρ
∂t

= F (x) − F (x+ ∆x) − ρb∆x∂η
∂t
. (O.1)

Vi approksimerer massefluksen fra høyre siden med en Taylorrekke F (x +
∆x) ≈ F (x) + ∂F/∂x∆x og får

bH∆x∂ρ
∂t

= −ρbH ∂u

∂x
∆x− ρb∆x∂η

∂t
. (O.2)
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Figur O.2: Skjematisk tegning av et element i sneglehuset. Scala vestibuli ligger
øverst, scala tympani nederst. En fluks av masse (væske) fra venstre side (u(x))
øker massen i elementet x+ ∆x, mens en fluks til høyre side (u(x+ ∆x)) minker
den. Videre kan en opp eller ned bevegelse av membranen forandre massen.

Videre vet vi at c2∂ρ/∂t = ∂p/∂t slik at

H

c2
∂p

∂t
= −ρH ∂u

∂x
− ρ

∂η

∂t
. (O.3)

I scala tympani får vi

H

c2
∂q

∂t
= −ρH ∂v

∂x
+ ρ

∂η

∂t
(O.4)

hvor q og v er trykket og hastigheten i scala tympani.
Trykkbølger kommer inn i scala vestibuli gjennom det ovale vinduet.

Trykkforskjeller i x-retningen fører til en akselerasjon av vannet i x-retning
(Newtons andre lov!), på begge sidene av membranen, dvs.

ρ
∂u

∂t
= −∂p

∂x
og (O.5)

ρ
∂v

∂t
= −∂q

∂x
, (O.6)

hvor p og u er trykket og hastigheten (i x retning) i scala vestibuli, og q og
v er trykket og hastigheten (i x retningen) i scala tympani.

Vi modellerer membranen som en rekke med harmoniske (ukoblete, udem-
pede) oscillatorer (utslag η), som beveges på grunn av en forskjell mellom
trykket i scala vestibuli and scala tympani:

m
∂2η

∂t2
+ kη = p− q = ξ. (O.7)

Kombiner likningene og bygg et modell av sneglehuset:

• Hvordan kan du eliminere u fra O.3 ved hjelp av O.5?
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• Gjør det samme med v i O.4 ved hjelp av O.6.

• Kombinér begge resultater til en likning gjennom å introdusere ξ.

Da har du til slut to likninger som beskriver modellen: en kombinasjon
av O.3, O.4, O.5, og O.6 som beskriver dynamikken av trykkforskjellen ξ
og likning O.7. Ser den første likningen kjent ut? Står det noe i boka om
hvordan man behandler den likningen numerisk?

Diskretisér likningene og tenk på Courant betingelsen. Hva er randbetin-
gelsene? Poenget med artikkelen er at du skal vise at den numeriske modellen
viser resonanser langs basilarmembranen. Resonans oppstår bare når man
har en periodisk påtrykt kraft. Hvor kommer den fra i dette tilfellet? Hvor-
dan inkluderer du det i modellen? Hvilke drivfrekvenser bruker du? Kan du
forutsi hvilken oscillator langs membranen er i resonans?

I denne delen er det lett å bruke for mange ord. Beskrivelsen av mo-
dellen og hvordan du løser den numerisk skal være så kort som mulig, men
må inneholder alle viktige detaljer slik at en annen person kan reprodusere
resultatene dine bare gjennom å lese artikkelen. Du trenger ikke å visehver
eneste skritt av avledningen.

Bruk H = 0.67 cm, l = 3.5 cm, ρ = 1 g/cm3, c = 1.43 × 105 cm/s,
m = 0.143 g/cm2, og k = 108 exp(−4x) kg/cm2 s2, hvor x er posisjonen (i
cm) langs membranen. Bruk en trykkamplitude som tilsvarer 60 dB(SPL)
(amplitude av den påtrykte kraften).

Skriv 2-3 sider.

Resultater
Bruk 2-4 figurer til å presentere resultatene fra dine beregninger. Tenk på
hva du plotter og hvordan du plotter resultatene! Beskriv figurene i detalj!
I resultatdelen skal du bare svare på "hva er resultatene?", ikke på "hvorfor
får jeg akkurat disse resultatene?", dvs. bare beskriv resultatene, ikke tolk
dem.

Introduksjonen og metoden skal bygge opp mot resultatdelen, ved å vise
hvordan resultatene har framkommet (Metode), og hvorfor vi i det hele
tatt ville bruke denne metoden på å se på akkurat denne problemstillingen
(Introduksjon).

Skriv 2-3 sider.

Diskusjon
Diskusjonen er, sammen med resultatseksjonen, den viktigste delen av ar-
tikkelen! Her skal du tolke og diskutere resultatene, dvs. svare på "hvorfor
fikk jeg de resultatene som jeg fikk". Hva forventer du når du ser på likninge-
ne som du behandler numerisk? Stemmer resultatene dine overens med det
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du forventet? Beskriv hvordan øret funker hvis modellen din er en korrekt
beskrivelse! Hva betyr dine resultater sett i sammenheng med de artiklene
som du beskriver i introduksjonen? Diskutér hvilke av egenskapene til øret
som modellen din ikke beskriver. Prøv å bedømme om det har stor eller liten
påvirkning på resultatene sammenlignet med øret i virkeligheten. Kan du
finne publiserte resultater oppnådd med 3D modeller? Er de helt forskjellig
fra det du fikk?

Diskusjonsdelen er også et sted hvor du kan sette dine resultater i sam-
menheng med alle mulige ting. For eksempel har mange andre dyr også
ører. Er oppbyggingen av disse dyrenes ører lik menneskeøret [Vater and
Kössl, 2011]? Kan din modell beskrive krokodilleører? Høneører? Finnes det
forskjeller i strukturen mellom verdens minste pattedyr, tryneflaggermus
(bumblebee bat), eller verdens største, blåhvalen? Du vet kanskje at hunder
kan høre frekvenser som menneskene ikke kan høre - har det noe med sneg-
lethuset å gjøre? Hvis ja, hvorfor? Hva med flaggermus? Finn publikasjoner
som du kan sitere når du diskuterer dette!

Skriv 2-3 sider.

Konklusjon
Det er alltid lurt å konkludere med et kort sammendrag av hele artikkelen.
Hva har du gjort? Hva er hovedpoenget? Hva er hovedresultatet?

Skriv 1/2-1 side.

8



Bibliografi

L. C. Peterson and B. P. Bogert. A dynamical theory of the cochlea. The
Journal of the Acoustical Society of America, 22(3):369, 1950. doi: 10.
1121/1.1906615.

M. Vater and M. Kössl. Comparative aspects of cochlear functional
organization in mammals. Hearing Research, 273:89–99, 2011. doi:
10.1016/j.heares.2010.05.018.

9


