
Oblig 6 for FYS2130 våren 2017 

Kapittel 7 i læreboka 

MERK: I vårt kurs gjelder en generell regel at riktig svar alene ikke regnes som en fullgod løsning. 

Full uttelling oppnås bare om det i tillegg til riktig svar er gitt begrunnelser og forutsetninger og 

tilnærminger som er brukt. For forståelse/diskusjonsoppgavene er det argumentasjonen som det stilles 

krav til. Disse generelle reglene må brukes med skjønn siden oppgaver kan være ganske forskjellige i 

utgangspunktet. 

Forståelses- og diskusjonsspørsmål 

1. Ved ultralydundersøkelser av f.eks. et foster, må det være minst like mye reflektert lyd fra 

grenseflaten mellom livmorvegg og fostervannet som mellom fostervannet og fosteret. Hvorfor vil 

ikke reflektert lyd fra den første grenseflaten ødelegge bildet av fosteret? 

9. Når lyd går fra luft til vann, hvilken av følgende størrelser holder seg konstant: Bølgelengde, 

bølgehastighet, frekvens, utslag (i posisjon) for molekylene som bringer lyden videre? 

13. Går det an å si som så: Å legge til X dB i lyden svarer til å multiplisere intensiteten til den 

opprinnelige lydbølgen med et bestemt faktor? 

Regneoppgaver 

18. Lengden på den fri delen av strengene på en gitar er 65 cm (dvs den delen som kan svinge). 

Klemmer vi ned G-strengen i femte båndet, får vi en C (se figur 7.24). Hvor må det femte båndet være 

plassert på gitarhalsen? G-en har en frekvens om lag 196.1 Hz og C-en om lag 261.7 Hz. 

 

19. Bruk info og svar fra forrige oppgave. For hver halvtone vi går opp fra der vi er, må frekvensen 

øke med en faktor 1.0595. Beregn posisjonen til første båndet, og til sjette båndet. Er avstanden 

mellom båndene (målt i antall millimetre) identiske langs gitarhalsen? Vis at avstanden mellom 

båndene er gitt ved 0.0561 ganger lengden til strengen da den var klemt inn i forrige bånd. 

20. Sjekk frekvensene som er angitt i figur 7.16. Dersom vi brukte lydanalyse vha. 

fouriertransformasjon for å bestemme frekvensen, hvor lang tid måtte vi da ha samplet lyden for å få 



en slik presisjon? Er dette en realistisk måte å bestemme frekvensen nøyaktig på? Er det mer realistisk 

å angi frekvensen med fem gjeldende siffer for de høyeste frekvensene enn for de laveste? 

26. Anta at du kjører bil i 60 km/t og hører at en politibil med sirener nærmer seg bakfra og kjører 

forbi. Du merker den vanlige endringen i lyd idet bilen passerer. Anta at politibilen kjører i 110 km/t 

og at den øvre frekvensen i sirenen har en frekvens på 600 Hz dersom vi hadde lyttet til sirenen i 

politibilen. Hvilke frekvenser opplever vi å høre før og etter at politibilen har kjørt forbi oss? 


