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Eksamen i:    FYS2130 Svingninger og bølger 

Eksamensdag:   27. mai 2019 

Tid for eksamen:   14:30 – 18:30 

Oppgavesettet er på 3 sider.  

Vedlegg:   Formelark 

Tillatte hjelpemidler:   Godkjent kalkulator (uten lagret tekst) 

Øgrim/Lian eller Angell/Lian: "Fysiske størrelser og enheter" 

Rottman: "Matematisk formelsamling" 

Et formelark blir delt ut sammen med eksamensoppgavene. 

 

 

Kontroller at oppgavesettet er komplett  

før du begynner å besvare spørsmålene. 

 

 

Oppgave 1 (10 poeng, 2 poeng per spørsmål) 

Her skal du gi korte svar, ikke mer enn to–tre setninger. Vær kort og presis! 

a) Gjør kort rede for fenomenet «Brewstervinkel». 

b) Hva er Poyntingvektoren og hvilke enheter har den? 

c) Skriv ned den endimensjonale bølgeligningen og dens løsning som beskriver plane bølger! 

d) 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? 

e) Hvor mange prosent av intensiteten blir reflektert når upolarisert lyset kommer vinkelrett inn 

på et grensesjikt mellom luft og glass med brytningsindeks 1,54. 

 

Oppgave 2 (10 poeng, 2 poeng per spørsmål) 

På hyllen til bestemoren din finner du en gammel lupe. 

a) Hvordan kan du bestemme brennvidden? 

b) La oss si at lupen du fant har en brennvidde på 𝑓 = 25 mm; hvor stor er krumningsradien 𝑅𝑐? 

Anta at linsen er symmetrisk bikonveks og at lyset beveger seg med en hastighet 𝑐 = 2𝑐0 3⁄  

inn i glasset. 

c) Er glasset i lupen vanligvis dispersivt? Hva betyr det at et medium er dispersivt? 

d) Hvilke konsekvenser kan dispersjon ha når du skal bestemme brennvidden? 

e) I år ble det publisert det første bildet av et sort hull i sentrum av M87 galaksen. For å oppløse 

detaljer av hullet trenger du en vinkeloppløsning på 2 𝜇 buesekunder (1 𝜇 buesekunder =
 1/3600 grad). Hvor stort teleskopspeil trenger du for å kunne ta et bilde av det sorte hullet i 

M87 med synlig lys? Er det sannsynlig at vi kommer til å se et slikt bilde med synlig lys med 

det første? 
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Oppgave 3 (12 poeng, 2 poeng per spørsmål) 

Du bor ved den geografiske nordpolen og vennen din bor ved 

sørpolen. Dere har boret et hull langs jordas rotasjonsakse 

gjennom hele jordkloden (se bildet). I denne oppgaven antar vi 

at hullet har romtemperatur og 1 atmosfære trykk (litt 

urealistisk, men la gå), at jorda kan beskrives som en perfekt 

kule med radius 𝑅𝐸 = 6371 km, og at jorda har konstant 

massetetthet 𝜌0 = 5510 kg/m3. 

a) Du slipper en stein ned i hullet. Beskriv hvilke krefter 

som påvirker steinens bevegelse og hvilken bevegelse 

du dermed forventer. Ikke bruk likninger, bare bruk 

fysikalske argumenter. 

b) Det viser seg at steinens bevegelse kan beskrives med 

følgende bevegelseslikning dersom vi ser bort fra 

luftmotstand:  

3�̈� = −4𝜋𝐺𝜌0𝑟, 

hvor 𝐺 = 6,67 × 10−11 m3/kg/s2 er gravitasjonskonstanten og 𝑟 er avstanden fra jordas 

midtpunkt til steinens posisjonen. Løs bevegelseslikningen! Ved tidspunktet 𝑡 = 0 er steinen 

i ro, rett over hullet: 𝑟(𝑡 = 0) = 𝑅𝐸 . 

c) Hva er steinens hastighet når den krysser jordas midtpunkt? 

d) Hvor lang tid tar det for steinen å komme til utgangen av hullet ved sørpolen? 

e) Du har en beskjed til vennen din ved sørpolen. Går det fortest å skrive meldingen på en stein 

og slippe den ned i hullet, eller å skrike ned i hullet (lydhastighet 𝑐𝑠 = 340 m/s)? Gir det 

mening både å operere med en lydhastighet på 340 m/s og å se bort ifra luftmotstand? 

f) Anta nå at vi skal ta med luftmotstand ved å legge til en kraft −𝐷𝑣2 der 𝑣 er steinens fart 

gjennom hullet. Skriv et program (Python, Matlab eller pseudokode) som beregner bevegelsen 

til steinen etter at den er sluppet. Du kan anta at array’er og variabler allerede er definert så 

du trenger kun å skrive integrasjonsløkka som løser differensiallikningen.  

 

Oppgave 4 (10 poeng, 2 poeng per spørsmål) 

Jeg har laget et opptak av meg 

når jeg plystrer begynnelsen 

av Beethovens femte symfoni 

(Skjebnesymfonien: «da-da-

da-daaa, da-da-da-DAAAA»). 

Opptaket er gjort med en 

samplingsfrekvens på 44100 

Hz. For å kunne besvare 

oppgaven er det ikke viktig 

om du kjenner symfonien eller 

ikke. 

a) På bildet vises 30 ms 

av opptaket (fra den 

første «daaa»), dvs 

tidsbildet av signalet. Hva skal teksten langs aksene være?  

b) Hvordan vil absoluttverdiene av den Fouriertransformerte av dette signalet se ut? Lag en 

detaljert skisse! Vær nøyaktig med frekvensskalaen! Hva er den høyeste frekvensen du kan 

oppløse i Fouriertransformasjonen? Hvilke frekvenser bidrar? Tenk på teksten langs aksene! 
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c) Under vises to forskjellige spektrogrammer, basert på Fouriertransformasjoner av hele opp-

taket. Beskriv generelt hvordan man lager et spektrogram ved hjelp av Fouriertransfor-

masjonen. 

d) Hva skal teksten langs aksene og langs colorbar’en være?  

e) Hva er forskjellen mellom de to spektrogrammene og hvordan oppnås den? 
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FYS2130 

Sensurveiledning eksamen 2019 

Oppgave 1 

a) «Brewstervinkelfenomenet» oppstår ved refleksjon av elektromagnetisk stråling fra en 

grenseflate mellom to medier, og polarisering er helt avgjørende. Sender vi lys i 

brewstervinkel mot grenseflaten (dvs at innfallsvinkelen av lyset er lik brewstervinkelen), 

er det reflekterte lyset fullstendig lineært polarisert; polarisasjonsretningen er parallelt 

med overflaten. Det kan skje både når vi går fra høy til lav brytningsindeks eller motsatt. 

b) Poyntingvektoren beskriver energifluksen av en EM bølge, den er definert som 𝑆 = �⃑⃑� ×

�⃑⃑⃑� (formelark!), og har enheter W/m2, eller J/m2/s. 

c) 
𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
= 𝑣2 𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
, 𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴 cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 + 𝜙) 

d) Utbredelseshastighet av lyd i vann er høyere enn i luft, altså endrer seg bølgehastigheten 

og bølgelengden, men ikke frekvens. Utslag (amplituden) endrer seg (selv om den er 

kontinuerlig ved grenseflaten). 

e) 𝜃𝑖 = 0, (23) og (25) fra formelarket blir: 𝑅𝑝 = (
𝑛2−𝑛1

𝑛2+𝑛1
)

2

, 𝑅𝑠 = (
𝑛1−𝑛2

𝑛1+𝑛2
)

2

; siden halvparten 

av lysets intensitet er polarisert parallelt med innfallsplanet, og andre halvparten 

ortogonalt polarisert, er den totale refleksjonskoeffisienten: 𝑅 =
𝑅𝑝+𝑅𝑠

2
=  (

𝑛1−𝑛2

𝑛1+𝑛2
)

2

=

0,045. Altså blir 4,5% reflektert. 

Oppgave 2 

a) Fra linseformelen (28) ser vi at hvis objektavstanden 𝑠 blir stor, er bildeavstanden 𝑠′ 

omtrent lik brennvidden 𝑓. Det enkleste er altså å skape et skarpt, reelt bildet av et 

objekt som er langt unna, siden bildet dannes da i en avstand av brennvidden fra linsen. 

b) Linsemakerformelen (27) gir oss for 𝑅1 = −𝑅2 (linsen er symmetrisk!): 

𝑅𝑐 = 2(𝑛 − 1)𝑓 = 2 (
𝑐0

2𝑐0
3

− 1) 0,025 = 0,025 m, eller 25 mm. 

c) Ja, glass er vanligvis dispersiv. Dispersjon betyr at gruppehastighet er ulik fasehastighet, 

eller at brytningsindeksen er avhengig av bølgelengde, eller at utbredelsenshastigheten 

er avhengig av bølgelengden. 

d) Siden glasset er dispersivt er brytningsindeksen forskjellig for forskjellige bølgelengder. 

Det betyr at (hvis krumningsradiene er konstante) brennvidden er forskjellig for 

forskjellige bølgelengder. Hvis man bruker hvit lys i c) bestemmer man en slags 

gjennomsnittlig brennvidde, hvis man bruker monokromatisk lys bestemmer man 

brennvidden kun for en bølgelengde. 

e) Her er det en feil I oppgavesettet. En buesekund er lik 1/3600 grader, ikke en 𝜇 

buesekund. Her får altså alle 2 poeng som konverterer fra buesekund til radianer og 

bruker Rayleighs oppløsningskriterium. Riktig svar er: Ψ = 2 𝜇 buesekund =
2×10−6

3600

2𝜋

360
=

9,7 × 10−12 rad. Ψ =
1,22𝜆

𝐷
, hvor 𝐷 er linse/speildiameter. Altså gjelder 𝐷 =

1,22𝜆

Ψ
≈ 69 

km for 𝜆 = 550 nm. Ganske urealistisk å få det til (med et speil, da). Hvis man ikke ta 
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med 𝜇 får man 6,9 cm og burde egentlig kommentere at det er ikke så veldig stor. Men 

siden oppgavesettet er feil, får man full pott for svaret. Hvis man bruker grader 

istedenfor radianer (uansett om man tar med 𝜇 eller ikke) i Rayleighs kriterium, får man 

1 poeng. 

Oppgave 3 

a) Det er to krefter som påvirker bevegelsen, gravitasjon (tyngdekraft) og friksjon 

(luftmotstand). Når man slipper steinen er hele jordas masse under steinen, dvs at 

gravitasjonskraften dra steinen nedover mot jordas midtpunkt. Imens steinen faller mot 

midtpunktet øker andelen av jordas masse som er over steinen (som fører til an kraft 

som peker oppover), mens kraften som drar steinen nedover blir stadig mindre; 

akselerasjonen av steinen minker, men hastigheten øker fortsatt. I jordas midtpunkt er 

jordas masse fordelt symmetrisk rundt steinen; kraften er null, hastigheten er maksimal. 

Pga treghet beveger seg steinen forbi midtpunktet og stadig vil andelen av jordas masse 

som ligger over steinen øker, mens andelen av massen under steinen minker. Totalt sett 

virker altså en kraft oppover, som gjør at steinens hastighet minker. Den totale kraften 

oppover øker jo videre steinen beveger seg mot Sydpolen. Etter hvert er hastigheten 

null, og steinen blir dratt mot Nordpolen igjen. Steinens bevegelse er altså den av en 

harmonisk oscillator. Luftmotstanden vil motvirke bevegelsen (friksjonskraften er 

proporsjonal hastigheten), dvs dempe oscillasjonen. Etter hvert kommer steinen til ro i 

jordas midtpunkt. 

b) Prøver 𝑟(𝑡) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 + 𝜙), �̇�(𝑡) = −𝐴𝜔 sin(𝜔𝑡 + 𝜙), �̈�(𝑡) = −𝐴𝜔2 cos(𝜔𝑡 + 𝜙) og 

dermed 𝜔2 =
4𝜋𝐺𝜌0

3
; initialbetingelsene gir �̇�(0) = 0 ⇒ 𝜙 = 0 og 𝑟(0) = 𝑅𝐸 ⇒ 𝐴 = 𝑅𝐸. 

Løsningen er 

𝑟(𝑡) = 𝑅𝐸 cos √
4𝜋𝐺𝜌0

3
𝑡 

c) Hastigheten er gitt ved �̇�(𝑡) = −𝑅𝐸√
4𝜋𝐺𝜌0

3
sin √

4𝜋𝐺𝜌0

3
𝑡. Ved midtpunktet er hastigheten 

maksimal, ergo må sin √
4𝜋𝐺𝜌0

3
𝑡 = 1 og hastigheten er −𝑅𝐸√

4𝜋𝐺𝜌0

3
≈ 7900 m/s. 

d) Søker altså 
𝑇

2
=

2𝜋

2𝜔
= √

3𝜋2

4𝜋𝐺𝜌0
≈ 2532 s eller omtrent 40 minutter. 

e) Lyden tar 
2𝑅𝐸

𝑐𝑠
≈ 37500 s eller omtrent 10 timer. Å sende en melding med steinen går 

altså fortere. Lydhastighet er definert som 𝑐𝑠 = √
𝛾𝑝

𝜌
= √

𝛾𝑛𝑘𝐵𝑇

𝜌
, slik at lydhastigheten 

øker med temperatur 𝑇. Man burde vite at temperaturen øker jo nærmere man kommer 

jordas kjerne (jordas kjerne består av smeltet stein/jern), slik at hastigheten også øker. Å 

anta at temperaturen er konstant gjennom hullet er ikke en bra tilnærming, med andre 

ord. Samme gjelder luftmotstand: intuisjonen sier at en stein som beveger seg med 7,9 

km/s kommer rask til å tape kinetisk energi. I realiteten ville steinen ganske fort oppnå 

«terminal velocity», hvor tyngdekraften balanseres av friksjonskraften. 



 
 

3 
 

f) Her kan man bruke enkelt Euler eller RK4 – man trenger ikke å huske RK4 koeffisientene, 

men må da endre diff’likningen til to første-ordens likninger. Det som også er viktig her 

er at man tenker på fortegnet til friksjonsleddet. Hvis man bare bruker −𝐷𝑣2 som 

friksjonskraft, peker friksjonskraften alltid nedover, uansett hvilket fortegn 𝑣 har. 

 

Oppgave 4 

a) X-aksen: tid [sekund]; y-aksen: amplitude [arb. Units/rel. Enh.] 
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b) Vi får en peak rundt 1300 Hz (se spektrogram eller tell antall peaker i de viste 30 ms 

(39,5)). Max frekvensen er Nyquist frek., altså 
1

2Δ𝑡
= 22050 Hz. 

c) Man deler signalet opp i vinduer med et visst antall datapunkter. Man finner 

Fouriertransformasjonen i hvert vindu, og plotter Fourieramplitudene med forskjellige 

farger som en heat map. I en spektrogram er tiden langs x-aksen (et tidspunkt per vindu) 

og frekvensen langs y-aksen. 

d) X-akse: tid [sekunder]; y-akse: frekvens [kHz]; colorbar: amplitude 

e) Frekvensoppløsning ved en FT, dvs antall punkter mellom 0 og Nyquistfrekvensen hvor 

man får amplitudeverdier, bestemmes gjennom antall datapunkter i tidsbildet: jo lengre 

signalet i tidsbildet, jo bedre blir frekvensoppløsningen. Derimot sørger korte vinduer for 

en bedre oppløsning av forskjellige frekvenser mhp tid. Det venstre spektrogram har 

dårlig tidsoppløsning (de første da-da-da kan ikke skilles) men god frekvensoppløsning; 

dermed brukes her lange vinduer. Spektrogrammet på høyere siden har dårlig 

frekvensoppløsning (første daaaaaa ligge noe sted mellom 1250 og 1450 Hz), men god 

tidsoppløsning; dermed brukes her korte vinduer. 

 


