
1. 300.000.000 m/s!
2. luft!
3. se på http://noiskolan.weebly.com/ljud-och-ljus.html!
4. Det stället på näthinnan som har högst koncentration av ljuskänsliga celler (tappar och stavar)!
5. Vi har en konvex lins som projicerar en bild på näthinnan, denna bild blir uppochner.!
6. se http://noiskolan.weebly.com/ljud-och-ljus.html!
7. I en konkav spegel samlas ljuset i en punkt som kallas brännpunkt.!
8. I en konvex spegel sprids ljuset som om det kom från en brännpunkt.!
9. Eftersom energin det krävs att flytta en elektron till ett annat skal är för liten (eller för stor), det 

sker alltså ingen absorption av ljuset. !
10. ljus som faller in mot ett genomskinligt material, i en viss vinkel, kommer allt ljus att reflekteras. !
11. kikare, kamera, lupp, mikroskop, teleskop etc.!
12. avståndet från en vågtopp till nästa vågtopp. (behöver inte vara från vågtopp till vågtopp, bara 

det är från samma ställe på vågen, till samma ställe på nästa våg)!
13. Eftersom ljus är både en partikel (foton) och en våg. Partiklar kan färdas genom vakuum.!
14. mer än 800 nm är infrarött och mindre än 400 nm är UV ljus (ultraviolett)!
15. Ozonlagret absorberar det farliga UV ljuset från solen.!
16. strålar som aldrig kommer att korsas. !
17. nej, men det är mycket nära så det går att säga att de är parallella.!
18. när vibrationer i ett medium skapas.!
19. I vakuum finns inget material alltså kan inte ljud föras vidare.!
20. ljud reflekteras mot material och komma tillbaka till sändare och eko uppstår.!
21. ljud färdas snabbare i vatten eftersom molekylerna sitter tätare ihop, så kan vibrationer 

fortplanta sig snabbare. !
22. ljud som vi inte kan höra d.v.s. har en frekvens över 20.000 Hz!
23. 340 m/s            3.6x340= 1224 km/h!
24. för att ljuset rör sig mycket snabbare än ljudet.!
25. antal svängningar per sekund (frekvens är antal av något per sekund!
26. starkare betyder låter mer (dB) svagare betyder låter lägre (dB), detta är amplituden på 

ljudvågen d.v.s. hur hög den är.!
27. våglängderna !
28. svart absorberar mer ljus än vad vitt gör. Denna absorption omvandlas till värme. !
29. hela synliga spektrat nästa, d.v.s. nästan vitt ljus. !
30. I en konvex spegel sprids ljuset som om det kom från en brännpunkt.!
31. I en konvex spegel sprids ljuset som om det kom från en brännpunkt.!!
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1. i metall sitter atomerna tätare än i vatten, vilket medför att ljudvågen kan propagera snabbare. !
2. svt triangel ger s=v*t = 300.000.000 *2 = 600.000.000 m = 600.000 km = 60.000 mil fram och 

tillbaka, till månen blir det 60.000/2 = 30.000 mil. (det är 4.000 mil runt jorden)!
3. Hoppa över om denna fråga.!
4. genom att sätta en lampa i fokuspunkten kommer allt ljus som träffar den konkava spegel att 

färdas parallellt framåt. Detta kallas för helljus på en bil.!
5. både grönt och fött ljus är med i det synliga spektrat, som har våglängder mellan ca 400nm - 

800nm (n står för nano och betyder miljondel) Grönt och rött ljus har olika våglängder. !
6. omkrets är 2*r*pi =2*6371*3.14= 40.010 km=40.010.000, ljusets hastighet är 300.000.000m/s 

detta tillsammans med svt triangeln ger t=s/v = 40.010.000/300.000.000 = 0.13sek!
7. infallsvinkel är samma som reflektionsvinkeln (antar perfekt spegel), vilket gör att infallsvinkeln i 

väggen blir 48o (rita så ser du detta), detta medför att reflektionsvinkeln i väggen också blir 48o 
vilket i sin tur gör att infallsvinkeln i taket blir 42o och då blir även reflektionsvinkeln 42o.!

8. Om två polariserade plattor ligger 90o vridna i förhållande till varandra släpper de inte igenom 
något ljus, om de ligger 00 vridna i förhållande till varandra släpper de igenom allt ljus. Utifrån 
detta släpper det igenom hälften av ljuset om det vrids hälften !

9. se http://noiskolan.weebly.com/ljud-och-ljus.html!
10. Einsteins summationsformel.!
11. Ultraljud har en mycket högre (mer än 20MHz) frekvens än infraljud (lägre än 20 Hz). Om det 

är för få svängningar per sekund är det svårt att se detaljer så det krävs ultraljud för att få en 
bild som är ok. !

12. Om du färdas lika fort som ljudet kommer du att skapa ljudvågor framför dig som färdas i 
samma hastighet som du själv. Dessa ljudvågor kommer att bygga upp tills de är så stora att 
de kommer uppfattas som en knall. !

13. Ljud kan inte färdas genom vakuum, rymden är nästan perfekt vakuum. Ljus kan dock färdas 
genom vakuum (det är en partikel som heter foton)!

14. Detta försvårar problemet, då går strålarna inte genom brännpunkten (eller den tänkta 
brännpunkten). Detta medför att det blir svårt att förutspå vad som händer efter linsen. !

15. Ledning: varm luft är tunnare än kall luft. Ljus bryts när det går igenom olika medium. se bilden 
på fråga 9. Detta gör att ljuset kommer att se förändrat ut.!

16. Doppler effekten är en förändring i frekvensen hos en ljudvåg eller ljusvåg beroende på om 
ljud/ljus källan rör sig mot eller ifrån källan !!!
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