
1. Varför färdas ljud snabbare i metall än i vatten?

2. Det tar ljuset 2 sek att färdas fram och tillbaka till månen. Hur långt är det till månen?

3. Förklara vad som händer när ljus träffar en konvex lins med fokallängd 10 cm, för att 
sedan färdas vidare och träffa en konkav lins med fokallängd 5 cm. Då avståndet 
mellan linserna är 20 cm? Vad blir den nya fokallängden i förhållande till den konvexa 
linsen?

4. Vad är fördelen, ur ljusperspektiv, att sätta en lampa i fokuspunkten i en konkav 
spegel?

5. Förklara vad som menas med ordet grönt respektive rött ljus? Följande ord ska vara 
med: nm, spektra samt våglängd.

6. Hur lån tid tar det för ljuset att åka ett varv runt jorden? Ledning: jorden har en radie 
på 6371 km, samt ljusets hastighet är 300,000,000 m/s.

7. Vad blir reflektionsvinkel (i taket) om infallsvinken är 42o. Se bild.

  

8. Två polariserade plattor ligger perfekt överlappande med en ljuskälla som lyser 
bakom. Hur många grader måste du vrida den ena plattan för att få, halva ljus styrkan? 
En fjärdedel av ljusstyrkan? För att det ska bli helt svart?

9. När en ljusstråle passerar genom ett perfekt rätblock, fortsätter ljuset i samma riktning 
men lite förskjutet. Förklara detta fenomen. Se bild.



11. Inom sjukvården används ultraljud för att skapa bilder. Förklara varför det inte används 
infraljud istället för ultraljud.

12. Om du färdas i ljudets hastighet kan en ljudbom uppstå, hur uppstår den och varför? 

13. Om månen skulle sprängas skulle vi kunna se det men vi skulle inte kunna höra det. 
Förklara varför det är så?

14. Varför är det alltid parallella ljusstrålar som faller in mot en lins i era problem. Varför är 
det inte icke-parallella strålar?

15. Förklara fenomenet på bilden.

16. Förklara hur doppler effekten fungerar, både med ljud och ljus. 

17.


