
Gruppeoppgaver i FYS2130  uke 13  2008 (25. - 28. mars 2008)

Tema: Fase- og gruppehastighet i bølger (kompendium kommer i påsken)

Oppgave 1

a) Vi har angitt på forelesningene at fasehastigheten til bølger i vann (under forutsetning at vi 
bare ser på gravitasjon og overflatespenning som gjenopprettende krefter, såkalte “restoring 
forces”) er gitt ved uttrykket:

  c2(k) = [ g/k  + Tk/r] tanh(kh)

hvor c er fasehastigheten, k bølgetallet, g tyngdens akselerasjon, T overflatespenningen, r 
massetettheten og h dybden til vannet.

Vi viste at dispersjonsrelasjonen for gravitasjonsdrevne bølger på dypt vann er gitt ved:

  c2(k) = g/k

Vis at gruppehastigheten u for dette tilfellet er gitt ved:

  u = c(k)/2

b) I en masteroppgave skrevet i 2007 av nederlenderen S. de Vries (tilgjengelig fra 
http://www.creamofscience.org/nl/page/repository.item/show?identifier=oai:tudelft.
nl:373553&repository=tuddare) hentet vi følgende foto (opprinnelig funnet på Wikipedia):

Bølgemønsteret etter båten er stasjonært i forhold til båten, det vil si at mønsteret ser identisk ut 
selv om vi tok bilder med sekunder eller minutters mellomrom. Forsøk å indikere på bildet hvor-
dan man kan tenke seg fasehastighet og gruppehastighet i dette tilfellet.



c) Det finnes en figur i de Vries masteroppgave du kan bruke for å sjekke relasjonen du fant i opp-
gave 1a.  Figuren er gjengitt nedenfor. Vinklene q og f er henholdsvis 19 og 55 grader i vårt tilfelle.

Skriv ut denne siden to ganger (gjerne med enkeltsidig utskrift), og legge utskriftene over hverandre 
og holde dem foran en lyskilde. Plassér de to arkene slik at båten har forskjøvet seg litt til høyre på 
det ene arket i forhold til det andre, mens “sailing line” faller langs samme linje. 

Hvordan kan fasehastigheten måles og hvordan kan gruppehastigheten måles, forutsatt at vi kjenner 
hastigheten til båten? Avgjør først kvalitativt hvilken av disse hastighetene som er størst ut fra de to 
forskjøvne figurene. Kan du anslå forholdstall mellom disse to hastighetene ved å måle avstander i 
figurene du la oppå hverandre eller ved å bruke trigonometriske relasjoner?

d) Når man padler i en kano, tar man ofte visse forholdsregler når bølger fra en passerende båt 
passerer kanoen. Man vurderer derfor bølgene nøye når de nærmer seg. Man får ofte inntrykk av at 
bølgen synes å nærme seg med betydelig fart, men av en eller annen grunn tar det likevel i praksis en 
uventet lang tid før bølgene faktisk når kanoen. 

Tenk deg at du sitter i en kano på det stedet der det er satt en sirkelflate i øvre del av figuren ovenfor. 
Forsøk å forklare hvorfor man har den den litt motstridende opplevelsen som nettopp er gjengitt når 
man sitter i kanoen og ser bølgene nærme seg.

Oppgave 2

Dersom man skal overføre informasjon ved hjelp av bølger, er det da fasehastigheten eller gruppe-
hastigheten som har mest å si? Forklar.



Oppgave 3

Den dielektriske konstanten er til en gass ved bølgelengden l er gitt ved:

  er = c2/v2 = A + B/l2 - D l2

hvor A, B og D er konstanter, c er lyshastigheten i vakum, og v er lysets fasehastighet i den aktuelle 
gassen. Vis at følgende gjelder for gruppehastigheten u:

  u er =  v (A - 2D l2)

Husk: Første likhetstegn i uttrykket for dielektrisitetskonstanten (den relative permittiviteten) er er 
basert på at fasehastigheten til lys er gitt ved v2 = 1/e0erm0mr og at den relativt magnetiske permeabi-
liteten mr for ikke-paramagnetiske stoffer ofte er meget nær 1.0000. 

Hint: For å løse denne oppgaven, kan det lønne seg først å vise at man generelt har:

  u = v  +  k (dv/dk) = v  -  l (dv / dl)


