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LJUDET

En undersökning gjordes för att konstatera med vilken hastighet ljud rör sig. 
Man undersökte ljudets hastighet i vatten, luft, koppar och vakuum. 
a) I vilket medium rörde sig ljudet snabbast och varför? 
b) Placera medierna i ordning med “det snabbaste” först.

Ljudhastigheten varierar beroende på  vilket medium det fortplantar sig i.
a) I vilket av följande medium  går ljudet snabbast respektive långsammast? 

Luft        Vatten    En järnvägsräls.
b) Motivera varför.

En blixt lyste plötsligt upp himlen. Ida började räkna: 1 sek., 2 sek……. vid 8 
sek. hörde hon buller från åskan. Hur långt bort var åskvädret? Visa dina 
uträkningar.

Lena klappar i händerna. Beskriv vad som händer från det ögonblick 
händerna slår ihop tills dina trumhinnor börjar vibrera.

Nedan ser du bilder av ljudvågor. Vilken bild visar vilken ton som är högst 
respektive lägst och vilken bild visar vilket ljud är starkast respektive svagast?

a) b)

b) d)

e) f)
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Oscilloskop är ett instrument som kan visa ljudet i form av en bild.  Vid ett 
tillfälle kunde man se följande bild på oscilloskopet:

a) Förklara vad “topparna” respektive “dalarna” betyder.
b) Hur förändras bilden om ljudstyrkan minskar?
c) Hur förändras bilden om frekvensen ökar?
d) Hur förändras bilden om tonen blir lägre?
e) Om ett ultraljud syns på skärmen, hur skulle det kunna se ut?

Om man gör en ton starkare, hur ändras då frekvensen?

Vad menar man när man säger att ett flygplan passerar ljudvallen? Rita och 
berätta.

Du står och väntar på ett tåg som skall passera. Du lägger märke till att ljudet 
låter annorlunda när tåget är på väg bort från dig , jämfört med hur det lät när 
tåget var på väg emot dig. Förklara genom att rita och berätta.

Låter det något i skogen när ett träd faller och ingen är där? Motivera ditt 
ställningstagande väl.

Ultraljud används inom flera olika områden inom sjukvården. Välj ett och 
beskriv hur det fungerar.

Varför undersöker man gravida kvinnor med ultraljud?

Man kan behandla gallsten och njursten med ultraljud. Hur fungerar det?

En del människor får massage med ultraljud. Hur fungerar det?

Beskriv minst två praktiska situationer där vi utnyttjar ultraljud.

Jämför trumhinnans utseende i följande fall:
a) du dyker i havet 
b) du är passagerare på ett flygplan som stiger snabbt.
Rita och berätta!
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Det tog 4 sek för ljudet att komma tillbaka då man provade ekolodet. Vad var 
djupet?  ( Ljudets hastighet i vatten är 1500 m/s )

Karlsson och Pettersson var ute på sjön och gjorde mätningar med sitt nya 
ekolod. Vid ett tillfälle tycktes de få signaler från två olika djup.
a) Ange någon rimlig anledning till detta.
b) Det tog 1,2 sek. respektive 0,5 sek. för ljudet att komma tillbaka till båten. 
      Beräkna de bägge djupen. Redovisa dina uträkningar. ( Ljudets hastighet i
      vatten är 1500 m/s ) 

Varför är en vanlig gitarr ihålig?

Beskriv så många instrument du kan som har en s.k. resonanslåda.

Du skall tillverka ett enkelt instrument med tre strängar. Tonerna från 
instrumentet  skall vara en låg ton, en “mellanton” och en hög ton.
Du har bara strängar av samma diameter att arbeta med.
Rita och beskriv hur ditt instrument skulle se ut. Märk ut vilken ton som är 
vilken. 

Skriv en bra sammanhängande text om ljud där följande ord skall finnas med.
Hastighet, hög, vatten, ton, luft, ultraljud,decibel,svag,ekolod och frekvens.

 


