
TEN
Skriv
Hjäl
Upp
Börj
Lösn
Klad
Bety
12 p

 
1. H
a) O

ö
b) H

l
c) E

v
m
d
b
f
s
V

 
2. D
Vid 
bruk
sänd
uppg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. U

V
Pe
Fa
A
V

Du 
tid (

NTAMEN I 
vtid: 8.00 − 
lpmedel: For
pgifterna är i
ja varje ny up
ningarna ska
ddblad rättas
yg: Varje kor
poäng. På va

Här kommer 
Om en svän
övertoner ko
Hur tolkar 
laboratorieu
Ett enkelt e
vilken frekv
mikrovågsug
den. Bilden 
börjat smä
frånkopplad
smälta delar
Vilken frekv

Diskussionsup
medicins

kar man s
daren-mottag
gift har gelen

Uppgiften går
Våglängden: 2

eriodtiden: 1
askonstanten

Amplituden: 1
Vågen rör sig 

ska rita våge
för position

TILLÄMP
13.00 

rmelblad och
inte ordnade
ppgift på ett
a vara väl mo
s inte! Uppg
rrekt löst up
rje uppgift g

först några i
ngande strän
ommer fortf
man att en 

upptagning? 
experiment 
vens det är 
gn är att st

till höger 
älta (den r
d vid exper
rna är 61 m
vens har mik

ppgift 
ska ultralj
sätta en ge
garen ska 
n? Motivera 

r ut på att rit
2,0 meter 
10,0 sekunde
n: 0 
1,0 meter 

g åt höger, i p
en både som
en x=0,0 m)

AD VÅGLÄ

h räknedosa
e efter svårig
t nytt blad o
otiverade oc

gifter utan sv
pgift ger 3 p

görs en helhe

inledande fr
ng vidrörs p
farande att fi

spektrallinj

att testa om
på mikrov

tudera hur s
är tagen pr
roterande p
rimentet). A
mm från ce

krovågorna?

judsundersö
el på hud

placeras. 
ditt svar väl

Bild: Agência de

ta en våg som

er 

positiv x-rikt
m funktion a
). 

ÄRA FÖR 

a. 
ghetsgrad. 
ch skriv bar

ch försedda m
var ger inte f
poäng. För g
etsbedömnin

rågor. 
på mitten ko
finnas kvar, v
e från en s

m man är n
vågorna hem
smör börjar
recis efter a
plattan var
Avståndet m
entrum till 

ökningar 
den där 

Vilken 
l.
(3,0 p) 

e Notícias do Acre

m har följan

tning. 
av position (

M

ra på en sida.
med svar. 
full poäng! 
godkänt kräv
ng. 

ommer grun
vilka?
stjärna har b

nyfiken på 
mma i sin 
r smälta i 
tt smöret 

givetvis 
mellan de 

centrum. 

e, Saúde Itinerante

nde egenskap

(då tiden är 

. 

vs minst 

ndtonen att 

blåförskjutit

e completa 11 ano

per: 

t=5,0 s) och

Bild: Johan Mau

2014-01-
 
 
 
 
 
 
 
 

släckas, men
(1

s jämfört m
(1

(1

 

os via Wikimedia C

h som funkt
(3

uritsson 

-09

n vissa 
1,0 p) 

med en 
1,0 p) 

1,0 p) 

Commons 

tion av 
3,0 p) 



4. D
En d
3,00
och 
num
fort 
 
 
 
 
 
5. 
(vink
av tv
a) 

n
b) A

b
f

 
 
6. E
ballo
topp
note
30 m
ljudk
lyssn
 

 
 
7. E
mag
a) L

g
e

b) 
f
m

 

Det är möjligt
dopplerradar
 cm och mä
de Dopple

mmerplåt. Fö
kör den bile

En dörrkik
kelförstoring
vå linser med

Vilken vi
normalställd
Anta att avs
beräkna var 
från dörren 

En ballongfa
ongen steg ti
pen på en 10
erade att kva
m över sjöns
kvaliten om
nade på? Tän

n plan yta m
gnesiumfluor
Ljus infaller
gjord? Du b
eventuella fa
Om ljuset i
fungera som
minst att var

t att mäta et
r sänder ut e
äter svävnin
erskiftade ra
ör en bil upp
en? Svara i k

kare, som 
gen är alltså 
d brännvidd
inkelförstori
d? 
ståndet mell
bilden av e

hamnar. 

arare startad
ill väders lys
00 m hög ra
alitén på ljud
s vattenyta, 

mväxlande bä
nk på att rad

med brytning
rid, MgF2, m
r vinkelrätt 
behöver bara
asförskjutnin
istället infall

m bäst för en
ra kortare ell

tt fordons ha
elektromagn

ngsfrekvense
adarvågorna
pmäts en svä
km/h. 

ju är en
mindre än 

derna -6,0 mm
ing har d

lan de båda 
en försäljare

de sin flygn
ssnade han p
adiomast som
det blev bätt
för att sen 
ättre och sä
diovågor som

gsindex 1,70 
med brytning

mot ytan, f
a ta hänsyn t
ngar. 
ler med 15°
n annan synl
ler längre än

 

astighet med
netiska radar
en mellan de

som har r
ävningsfrekv

Bild: A

n omvänd 
1). konstrue
m och +25,0

dörrkikaren 

linserna är
som befinn

ning från str
på en radiou
m låg på and
tre när han 
försämras ig
ämre. Vilke
m reflekteras

antireflexbe
gsindex 1,35
för vilken s
till en reflex

° mot norm
lig våglängd
n svaret i upp

d hjälp av do
rvågor med v
e utsända ra
reflekterats 
vens på 1,33

Agência Brasil, Fábi

Galileikika
eras med hjä
0 mm. 

då den 
(1,5 p) 

18,9 mm oc
ner sig 0,50 

(1,5 p) 

randen prec
utsändning s
dra sidan sjö
steg och var
gen. Allt eft
n frekvens 
s i vattnet fa

ehandlas me
. 

synlig våglän
x i vardera yt

malen komm
. Kommer v
pgift a?

opplerradar. 
våglängden 

adarvågorna 
från bilens 

33 kHz, hur 
(3,0 p) 

io Pozzebom/AB

are 
älp 

är 

ch 
m 

cis intill en 
om sändes u
ön, 4 km frå
r som bäst n
tersom han 

hade radio
sförskjuts 18

d ett 315 nm

ngd är antir
tan. Rita en 

mer antirefle
våglängden s

Br via Wikimedia C

sjö. Under
ut från en an
ån ballongen
när hans rad
steg högre s
utsändninge
80°. (3

m tjock skikt

reflexbehand
figur och m

(2
exbehandling
som nu refle

(1

Commons 

r tiden 
ntenn i 
n. Han 
dio var 
så blev 
en han 
3,0 p) 

 

t 

dlingen 
markera 
2,0 p) 
gen att 
ekteras 
1,0 p) 



8. D
rakt 
rör f
jord
verk
 

       

 
där 
grav
mark
dens
R = 
 

       

 
 
a) B
b) V
c) V

 
 

Bild: N

 

Den här uppg
genom jord

från sydpole
ens centrum

kar på en hop

    
G

F 

r är det m
vitations-kon
kerat med m
sitet ρ är h
6370 km. M

    
4

M 

Beräkna hur 
Vad är den h
Vilken är ens

 

NASA/ GSFC/ N

giften handl
den, fast utan
en till nordpo
m och kom
ppare med m

2r

MmG 
 

momentana 
nstanten och
mörkare färg
homogen oc
Massan M´ ge


3

4 3r
 

lång tid det 
högsta hastig
s acceleratio

NOAA/ USGS, htt

lar om ett ta
n gummiban
olen, och se

mma upp vi
massa m ges 

avståndet 
h M´ är de
g i figuren n
ch medelden
es då av 

hade tagit fö
gheten man 
n precis när

tp://antwrp.gsfc.n

ankeexperim
nd. Tänk er 
dan hoppa n
id nordpole
då av 

till jordens 
en del av j

nedanför. Fö
nsitet är 

för att komm
hade uppnå

r man vänder

nasa.gov/apod/im

ment där man
att det varit

ner i det vid 
en. Gravitat

centrum, 
jodens mass

ör enkelheten
= 5,52·103 k

ma från sydp
tt, och när in
r vid nordpo

mage/0304/bluem

n likt bungyj
t möjligt att 
sydpolen oc

tionskraften 

G = 6,67·10
sa som attr
ns skull kan 
kg/m3. Jord

olen till nord
nträffar det?
olen och åke

arble2k_big.jpg vi

jump skulle 
bygga ett lu
ch åka rakt g

som mom

0 -11 N·m2/
raherar hop
 vi anta att 

dens hela ra

dpolen? (1
? (1
er tillbaks ige

(1

  
ia Wikimedia Com

hoppa 
ufttomt 
genom 

mentant 

kg2 är 
pparen, 
jodens 

adie är 

1,0 p) 
1,0 p) 
en? 
1,0p) 

mmons 



Tenta 140109 – Svar 
 

1.  
a. Bara övertoner med en nod i mitten blir kvar, alltså bara jämna m 
b. Blåförskjutning innebär kortare våglängd, dvs. högre frekvens, p.g.a. 

dopplereffekten. Detta händer för att vi närmar oss stjärnan. 
c. 2,46 GHz 

2. (kortfattat) Fasta och flytande material har i allmänhet mycket högre akustisk impedans än 
luft. Därför skulle reflektionen in mot kroppen från ultraljudssändaren bli väldigt stor om det 
fanns någon luft emellan dem. Gelen ser till så att det inte finns någon luft, utan ger direkt 
kontakt, dvs. en impedansmatchning. 

3. Bild: 

 
4. Svar: 72 km/h (Tips: bilen är både sändare och mottagare) 
5.  

a. G = 0,24 
b. 3,6 m från dörren (samma sida som försäljaren) 

6. Svar: 100 MHz (Tips: se ledningen till uppgift 4.11 i boken) 
7.  

a. 567 nm 
b. Kortare våglängd 

8.  
a. 42 min 10 s 
b. 7911 m/s 
c. a = g = 9,82 m/s2 
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