
Sensorveiledning til Eksamen i IRE 30614 Digital Radio 15. mars 2021 Høgskolen i Østfold 
Dette dokumentet er satt sammen av skjermkopier fra eksamensverktøyet Inspera pr. 16.-18.mars 2021. Enkelte 
steder er tilført oppklarende tekst.  På grunn av oppgavenummereringen i Inspera vil oppgavene opptre med andre 
nummere for kandidatene og sensor.  Reidar Nordby 18.mars 2021.

Oppgave 1a:  Velg ett eller flere punkter  Obs: Spørsmålene 1a-1d ble gitt i trukket rekkefølge.

Oppgave 1b: Sant og usant om IoT

 

Sensur:

Presentasjonsserver og applikasjonsserver 
samt  database bør krysses av.

Sant
dette er «ting 
T» i IoT

Sant
De innsamlede 
data må 
behandles.

Sant 
IoT systemer kan være 
styrte av roboter med 
kunstig intelligens

Sant i følge ekomloven 
§ 2-9 



        

Oppgave 1c:  langsvar

oppgavetekst:

sensurveiledning:

Sant dette er I i IoT

Vær spesielt obs på Nettverkserver, 
denne nevnes ofte ikke spesielt, men
nevnes som f.eks.TTN.  (TTN - The 
Things Network) mao skiller ikke 
kandidatene skarpt mellom funksjonen 
(serveren ) og tjenesten ( felles 
nettverkstilbud). 



Oppgave 1d: langsvar 

   oppgavetekst:

sensurveiledning:

Oppgave 2a: Langsvar  OBS Oppgavene 2a - 2e ble gitt i trukket rekkefølge.

oppgavetekst: svar:

 

Sensur:

Det forventes at kandidaten svarer med tilsvarende innhold
Trekk for manglende punkter, trekk moderat for manglende henvisning til koaksialkabel.

Kandidaten bør nevne ekomloven som 
lovgrunnlag .
Kandidaten bør også nevne i det minste 
standarden EN 300 220-2 da denne nevnes 
eksplisitt i fribruksforskriften. 

R1  er motstanden i den ene lederen, i en 
koaksialkabel er dette senterlederen

L1 er induktansen i den ene lederen, i en 
koaksialkabel er dette senterlederen

C er kapasitansen mellom lederne i 
transmisjonslinjen

G er konduktansen mellom lederne i 
transmisjonslinjen

R2 er motstanden i den andre lederen, i en 
koaksialkabel er dette skjermen

L2 er induktansen i den andre lederen, i en 
koaksialkabel er dette skjermen



Oppgave 2b Langsvar

oppgavetekst:
 

     Zo=√ LC
Oppgave 2c: langsvar

oppgavetekst:

 

Oppgave 2d:  sammensatt oppgave ,  autorettede svar

oppgavetekst:

Svar : 264 nH

Formelen er :L= Z
0
2 C 

Trekk for manglende formel ( sjekk oppg 14, 
dokumentasjonen) formel utledes fra



 

 

Løsning og sensurveiledning neste side



Løsning:

  

Sensur:

Denne oppgaven har 
autoretting og man trenger 
kun å kontrollere eventuelle 
følgefeil. Gi i tilfelle ekstra 
poeng i påfølgende spørsmål.

Vær oppmerksom på at 
utregninger skal være 
dokumentert i oppgave 14.



Oppgave 2e: autoretting

oppgavetekst:

 

Løsningsforslag:

Sensur 

Denne oppgaven har relativt lang 
utregning. Det er derfor viktig å 
sammenholde det oppgitte tallet i 
svaret med utregninger gjort i 
innlevering under siste oppgave.
Korriger for riktig metode med gale 
tall / avskrifter. Gi f.eks. halv 
poengsum.



Oppgave 3a: sammensatt, autoretting Obs: Oppgavene 3a -3d gis i trukket rekkefølge.

oppgaveteksten:

 

Beregnede svar:

Sensur: 

Dette er en lang oppgave med 
mye mellomregninger, spesielt i 
pkt g)
Benytt derfor anledningen til å 
se kandidatens utledninger og 
utregninger i siste oppgave. 
Gi ekstra poeng for riktige 
metoder, men med gale tall, 
f.eks halv poengsum. 
Det er to poeng pr. delspørsmål



Oppgave 3b: Sammensatt auroretting  

oppgavetekst:
 

Sensur:
Godkjenn alle alias for disse 
modulasjonsformene

FSK

   PSK , BPSK
 

OFDM , OFDMA



Sensur:

QPSK, 4PSK, 4-PSK

8 PSK 8-PSK , Pi/4 QPSK, 
Delta 4-QPSK

    

         QAM, 16 QAM, 16-QAM

Oppgave 3c: Langsvar

Oppgavetekst:
  

Svar:

Sensur: 

Oppgaven går på 
forståelse slik at man må 
godta avvikende svar, de 
to momentene nevnt må 
være forklart.

Alle spørsmål i oppgaven 3a er 
autorettede, men rettingen favner 
ikke bredt nok, Svarene må derfor 
også gås over manuelt.



Oppgave 3d: Langsvar
oppgavetekst:

                                         

Svar:   
 

Oppgave 4a: 

Oppgavetekst:
  

Følgende er hentet fra emnebeskrivelsen:

Læringsmål:

Kunnskaper 

Studenten kan:

• gi en oversikt over teori og teknikker for overføring av elektromagnetiske signaler, med 
hovedvekt på digital radiooverføring

• beskrive fysisk forhold ved transmisjon over linjer (radio, optofiber og transmisjonslinje)

Ferdigheter

Studenten:

• forstår den tekniske anvendelsen av radio– transmisjons- og fiber-optiske linjer
• anvender teknikker for beregning av transmisjonslinjer
• forstår teknikker anvendt i sensornettverk og personlige nettverk (PAN)

Generell kompetanse

Studenten har forståelse og oversikt over:

• kortholds radiokommunikasjonsteknikker og anvendelse av disse
• trådløse teknikker anvendt i datakommunikasjon
• teknikker for trådløs innhenting og overføring av måle- og styredata i sensornettverk

Sensur: 
Kandidaten bør forklare 
essensen av coherent 
deteksjon.
En god og fullstendig 
forklaring belønnes med 
10 poeng.

Maks 15 poeng i denne 
oppgaven:

Det legges vekt på orden, 
lesbarhet og detaljrikdom.



Karaktergradene er:

under 40% : F Stryk!
40 - 50 %    : E
50 - 60%     : D
60 – 80%    : C
80 – 90 %   : B
over 90 %   : A

Kvalitativt:

SLUTT PÅ SENSORVEILEDNING.

A Fremragende 

Fremragende prestasjon der kandidaten har løst 
problemer som krever fantasi og innsikt. 
Besvarelsen viser at kandidaten fullt ut behersker 
både de begrepsmessige, regnetekniske og 
anvendelsesmessige delene av emnet. 
Fremstillingen er klar og presis med korrekt bruk 
av notasjon og fagterminologi. Noen få mindre 
feil eller blanke punkter kan tillates.

B Meget god
 

Meget god prestasjon der kandidaten har løst
problemer som går utover det rutinemessige, og
som krever god oversikt over emnet. Besvarelsen
viser meget god beherskelse av de sentrale
teknikkene, begrepene og anvendelsene i kurset.
Fremstillingen er klar og med stort sett riktig 
bruk av terminologi og notasjon.

C God 

Gjennomsnittlig prestasjon der kandidaten har 
løst oppgaver av middels vanskelighetsgrad fra de 
fleste deler av kurset. Besvarelsen viser god 
beherskelse av de sentrale teknikkene, begrepene 
og anvendelsene i kurset, men kandidaten har 
ikke i særlig grad klart å anvende sine 
ferdigheter og kunnskaper på oppgaver som går 
ut over det rutinemessige. Fremstillingen er grei 
å forstå, men kan ha en del formelle mangler.

D Nokså god 

Prestasjon under gjennomsnittet der kandidaten 
har løst eller kommet et stykke på vei med 
oppgaver fra flere sentrale deler av kurset. 
Besvarelsen viser kjennskap til de viktigste 
teknikkene, begrepene og anvendelsene i kurset, 
men kandidaten har
vanskelig for å komme helt i mål selv på
rutinepregede oppgaver. Fremstillingen er stort 
sett forståelig, men kan ha en god del formelle 
mangler.

E Tilstrekkelig 

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene,
men heller ikke mer. Besvarelsen viser at 
kandidaten har kjennskap til begreper, teknikker 
og anvendelser fra flere deler av kurset, og at 
han/hun til en viss grad kan bruke sine 
kunnskaper til å løse oppgaver. Fremstillingen er 
stort sett forståelig, men røper klare feil og 
misforståelser.

F Ikke bestått 

Prestasjon som ikke tilfredsstiller
minimumskravene. Besvarelsen viser at 
kandidaten har manglende kjennskap til sentrale 
teknikker, begreper og anvendelser, eller 
manglende evne til å bruke sine kunnskaper til å 
løse oppgaver. Besvarelser som bare viser 
beherskelse av en avgrenset del av emnet, vil 
normalt havne i denne kategorien.


