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Data fra et eksperiment 

Tid Posisjon

1 1,0

2 2,4

3 1,3

4 0,2

5 0,5

6 2,0

from pylab import *
tidliste = [1,2,3,4,5,6]
posisjon = [1.0, 2.4, 1.3, 0.2, 0.5, 2.0]

Hvorfor ikke…?
x = [1,2,3,4,5,6]
y = [1.0, 2.4, 1.3, 0.2, 0.5, 2.0]
plot(x,y)



NB! Variabelnavn

• Elevene liker å bruke x og y. 
• Programmering – tenk mer fleksibelt.  
• God programmeringsskikk: Gi variablene logiske navn. 



Eksempeloppgave

Vi målte tiden bare hvert andre sekund og vil gjøre om variabelen tid 
så den har verdiene 

[2,4,6,8,10,12]

Vi prøver med                     
nytid = tidliste*2

Hva får vi?



Eksempeloppgave

Vi målte tiden bare hvert andre sekund og vil gjøre om variabelen tid 
så den har verdiene 

[2,4,6,8,10,12]

Vi prøver med                              Bedre: 
nytid = tidliste*2      nytid = array(tidliste)*2

Hva får vi?



Datatypene liste og array/vektor

• Liste 
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]*2 = [1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4] + [2, 4, 6, 8] = [1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8]

• Array – som vi kaller vektor fordi en del regneoperasjoner likner på 
vektorregning (men ikke alle!)

[1  2  3  4]
[1  2  3  4]*2 = [2  4  6  8]
[1  2  3  4] + [2  4  6  8] = [3  6  9  12]



Underveisoppgaver

• I ditt første plott lagde du variabelen t ved hjelp av 
kommandoen linspace. Lager denne kommandoen en 
vektor eller en liste?

• Hva skjer om du bytter ut kommandoen plot med 
kommandoen scatter?

• Finn feilen i oppgave 5.19

I sommer: 
Vi kan lage ulike 
vektorer ved hjelp 
av zeros og ones. 
Se f.eks. s. 80 i 
ProMod-boka. Hvis 
du vil bruke dette til 
å lage en vektor 
som er lik den som 
heter nytid i vårt 
program, trenger du 
kunnskap om 
løkker. På nett 
finner du et 
eksempel på dette. 

Oppgave 5.15



Plotting

Sinusfunksjon med 10 punkter Sinusfunksjon med 100 punkter



Mange muligheter for å lage noe pent/stygt



Plotting – en oppsummering

• To akser som trenger to like store «arrays» (vektorer/matriser). 
• Forskjell på lister og vektorer.
• Elever må trene på at ikke alt skal hete «x» og «y». Lag gode 

variabelnavn. 
• Mange «pyntemuligheter» - pass deg for tidstyven. 



Diskusjon

• Hva er forskjellen på å plotte i Python og Geogebra? Diskuter 
fordeler og ulemper med å bruke disse programmene til plotting.

• Det går fint an å bruke svært mye tid på å pynte på plot. Hvordan 
styre dette i klassen?
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Lage .txt filer

Vi gjør dette i Spyder (kan også gjøres i Notepad i Windows/TextEdit i Mac)

1. File > New file (ctrl^N )
2. File > Save as   
3. Lag et filnavn og lagre som .txt-fil (f.eks. tidogpos.txt)
4. Legg inn to kolonner med tall. 

Du trenger bare et vanlig mellomrom mellom tallene.
5. Pass på at .txt-filen ligger i samme mappe som programmet ditt!



Underveisoppgaver

1. Hva skjer om du bytter ut tid = data[:,0] med tid = data[1:3,0]?

2. Hvordan kan du lage vektorer som dropper de to første verdiene i 
begge kolonner?



Eksempel på filer fra nettet

• Gå til ProFags nettsider og last ned filen sunspots.txt. Husk å legge 
den i mappen der du også lager Python-skriptene dine. 

• Lag et plott av antall solflekker fra 1749 og fram til i dag. 



Begrensninger

Vi har sett på hvordan vi leser filer som bare består av tall  (loadtxt).
Resten må du undersøke på egenhånd. ProMod-boka dekker dette i 
kapittel 5.3.
NB! Vi kan velge å bruke 
data = loadtxt("tidogpos_header.txt", skiprows = 1)

Ellers når filene består av både strenger og tall (heltall eller flyttall), 
trenger vi løkker, og det har vi ikke gått gjennom ennå.
På dette temaet må det altså bli litt sommerjobbing. 


