
Hem(sk)V̊AGtenta
Inlämning senast 7/6 -05 kl.15.02

1. En stämgaffel sänder ut tonen 440Hz i luft. Vad blir v̊aglängden? Hur l̊ang
tid g̊ar det p̊a en hel svängning för den utsända v̊agen? (G)

2. Om vi lyser mot ett gitter med tv̊a olika färger, en röd och en bl̊a, s̊a
kommer de att böjas av olika mycket utav gittret. Varför gör de det? Vad
händer med str̊alarna om vi minskar spaltavst̊andet p̊a gittret? (G)

3. En 1.7m l̊ang sträng är uppspänd mellan tv̊a fasta stöd. Den försätts i
svängning s̊a att en st̊aende v̊ag uppkommer. D̊a frekvensen är 27Hz finns
tre bukar p̊a strängen. Hur snabbt utbreder sig en fortskridande v̊ag i
strängen? Ange de fysikaliska samband du använder och rita en figur som
visar strängen med bukar och noder. (G)

4. I ett interferensförsök med en dubbelspalt använder du ljus med v̊agläng-
den 650nm. Spaltavst̊andet är 2µm. Beräkna riktningen θ för ljusmaximum
av (G)

(a) 1:a ordningen

(b) 3:e ordningen

5. Olle bl̊aser i ena änden av sin 0.5m l̊anga (slutna)pipa. Han lyckas efter
m̊anga försök att spela 1:a övertonen. (VG)

(a) Vilken frekvens har den tonen?

(b) Olle blir till slut arg och kapar pipan p̊a mitten. Vilken frekvens har
grundtonen p̊a Olles halva pipa?

6. Henke sl̊ar an en gitarrsträng som är 84cm l̊ang. D̊a hörs en grundton med
frekvensen 440Hz. Genom att trycka ner fingret p̊a strängen kan Henke
göra den kortare, och därmed f̊a den att svänga med en högre frekvens.
Hur mycket kortare m̊aste han göra strängen för att f̊a en grundton p̊a
512Hz? (VG)



7. En ljuskälla sänder ut ljus med tv̊a v̊aglängder varav den största är 628nm.
Beräkna den andra v̊aglängden. I figuren ser vi tv̊a ljusfläckar av första
ordningen p̊a var sida om den nollte ordningens maximum. (VG*)
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8. Tv̊a högtalare A och B sänder i fas med varandra ut en och samma ton.
piiiiip. I punkten C uppst̊ar ett ljudminimum. D̊a en mikrofon flyttas fr̊an
C till D registreras inte mindre än 6 ljudminima, de i C och D inräknade.
Ljudets hastighet är denna dag [det är soligt] 341m/s. Bestäm tonens
frekvens, och förklara varför dessa ljudminima uppst̊ar. (VG*)
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För godkänt krävs [minst] 4(G)
För väl godkänt krävs förutom uppfyllan av G [minst] 2 (VG)
För mycket väl godkänt krävs, förutom uppfyllan av G, [minst] 3 (VG) och
[minst] en (*).
För (*) ställs n̊agot högre krav p̊a
- Motivering av använda samband [fysikaliskt resonemang]
- Struktur, tydlighet samt användande av matematiskt spr̊ak/symboler

Du kan givetvis f̊a (G)-poäng p̊a en delvis löst (VG)-uppgift.

Lycka till! //Fysikinstitutionen


