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Förord.

Demonstrationer i fysik har alltid legat mig varmt om hjärtat, sedan mina
egna studier i fysik där demonstrationer under föreläsningarna förekom
men inte i den omfattning som det vore både önskvärt och möjligt. Jag har
haft målsättningen att ha minst en demonstration per föreläsning i min
egen undervisning, något som jag dock inte alltid lyckats med.
Fysikundervisning är ofta ganska torr, det är inte alltid som eleverna ges
möjligheten att få se ett försök i kombination med föreläsningar/lektioner.
Det experimentella är separerat och behandlas endast under
laborationerna. Detta anser jag vara en olycklig situation. Man behöver
många gånger se vad som händer och inte bara få det förklarat, och bilder
i en bok kan inte ersätta upplevelsen att bevittna ett lyckat försök.
Dessutom kan en demonstration tjäna som inspirationskälla, kanske ge
upphov till nya idéer inte bara hos studenterna/eleverna utan även hos
läraren.

När man skall genomföra en demonstration måste man tänka på målet;
vad är det man vill visa? Skall man verifiera en formel eller bara ge en ide
vad det handlar om, eller ska man visa något spektakulärt? I några få fall
gör man allt på en gång, men oftast så har man ett speciellt syfte. Då
gäller det att man noga tänker igenom vad man skall göra och hur man
ska visa det. En god planering är nödvändig för ett bra resultat. Detta
innebär även att man bör repetera demonstrationen i förväg. Man måste
också tänka på hur man presenterar försöket. Den genomgående taktiken
borde vara att ställa frågor som uppmanar till tankar hos åhörarna, till
exempel av typen ”vad händer om vi gör så här?” eller ” vad är det som
händer?”.

Målet med denna samling är inte att presentera färdiga procedurer, utan
att ge en bild vad det är som är möjligt och låta läsaren själv prova sig
fram, med andra ord, den skall tjäna som en idébok. I några fall har jag
dock valt att ge en mer omfattande beskrivning. Många av
demonstrationerna är välkända, medan andra är mer okända.
Upphovsmännen är i de flesta fall omöjliga att spåra och jag har inte gjort
n ågra som helst försök att ange dessa utom i de fall där upphovet är känt.
Dom flesta av demonstrationerna har jag utfört själv, andra har jag sett
utföras eller läst om i böcker. Variationer på demonstrationerna som
läsaren kommer på vore jag tacksam att få skickade till mig för framtida
uppgraderingar.

En av idéerna har varit att dom flesta demonstrationerna skall kunna
genomföras med enkla medel. Jag har försökt att bara använda mig av
standardutrustning som redan finns på dom flesta skolor. Även materiel
som enkelt kan tillverkas av lärare eller elever har prioriterats.

Jonas Persson
Kristianstad
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Vågor och Oscillationer

Kopplade pendlar.
Bygg ett inte alltför stadigt stativ.

Montera två eller tre identiska pendlar i
stativet. När en av dom sätts i rörelse
medan övriga är i vila kommer rörelsen
att vandra mellan pendlarna i ett cykliskt
förlopp. Man kan med fördel göra en liten
modell som går att använda på en
Overhead apparat.

Kopplade pendlar 2.
Ett alternativ sätt att visa kopplade svängningar är att montera två

lika långa pendlar och koppla ihop dom med ett snöre där man hänger en
vikt, eller en svag fjäder. Sätter man en i rörelse kommer den att
överföras till den andra  och tillbaka i ett cykliskt förlopp.
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Kopplade pendlar 3.
Det går även att hänga upp två pendelmassor på

samma snöre.

Wilberforce pendel, Kopplade pendlar 4.
En Wilberforce pendel, är speciell då den går mellan

två moder av svängningsrörelse. Dels upp och ner i sitt
upphängda läge, och dels med en torsions-rotation. Även
om den är lätt att tillverka så krävs att man justerar den
noga för att få fram effekten. Pendeln består av en vikt
upphängd i en fjäder med fyra små armar där man kan
justera vikter för att anpassa oscillationerna.

Vågens hastigheten är större än partiklarnas hastighet.
För att demonstrera att en våg kan ha en större hastighet än

partiklarna i vågen kan man lägga ut ett antal trästavar med ett litet
avstånd mellan varandra. Den yttersta staven flyttas så att stavarna förs
ihop. Hastigheten med vilken avstånden stängs är mycket större än
hastigheten som stavarna rörs med.

Ljudkällor

Sirenskiva.
Tillverka en skiva med hål som befinner sig på samma avstånd från

varandra, variera avstånden för olika avstånd från centrum, det vill säga
olika antal hål per varv.. Montera skivan på en elektrisk motor. Genom
att rikta en luftstråle mot skivan samtidigt som den roteras får man en
ton. Genom att variera rotationshastigheten eller låta luftstrålen träffa
olika hål, kan frekvensen varieras.

Rör och flaskor.
Ett av dom enklaste sätten att få ett ljud är att blåsa i ett rör eller en

flaska. Man kan ha rör med olika längder eller flaskor med olika vätska
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innehåll, för att få olika toner. Många gånger är det svårt att få ljud i en
flaska när man blåser, ett tips för att få den rätta tekniken är att placera
ett finger i fördjupningen under läpparna och försöka blåsa på fingret.

Kugghjul.
En slö cirkelsåg eller ett tandat kugghjul monteras på axeln av en

elektrisk motor. En bit kartong som hålls mot tänderna kommer att ge
upphov till en ton. Genom att variera hjulets hastighet kan frekvensen
ändras.

Stämgaffel som kvadrupol källa.
Håll en stämgaffel nära örat och rotera den sakta. En förtätning

sänds ut i två riktningar samtidigt som en förtunning sänds ut i vinkelrät
riktning. I 45º linjerna kommer man få en destruktiv interferens så att
när man roterar stämgaffeln upplever man maxima och minima.

C-rör.
Tillverka ett tunnväggigt 1 rör med 1 tums diameter som är 1.314 m

l ångt. När man blåser i det som man blåser i ett horn, kommer man att få
ett ”C”.

Högfrekvens vissla.
Det är relativt enkelt att tillverka en vissla av en bit mässingsrör och

metallskruvar. Skär ut ett spår i röret som skall bilda läppen i visslan,
slipa av en sida på en av metallskruvarna så att den inskruvad kommer
att ge en platt luftström. Skruva in skruvarna i mässingsröret. Såga av
den skruv som plattats av så att den bildar ett bra munstycke. Den andra
skruven används för att variera frekvensen. Om röret och volymen hos
röret är liten kan man få ultraljud(>20000 Hz).

Sjungande rör.
Ett sätt att få fram olika toner är genom att använda sjungande rör.

Ett öppet rör monteras vertikalt över en pinhål brännare. Var flamman
placeras i röret är viktigt. Avståndet mellan basen på flamman och rörets
nedre ände måste vara mellan 0 och λ/4 eller mellan λ/2 och 3λ/4. Den
bästa positionen för att få grundtonen är en punkt något under halva
rörets längd. Om inte röret början sjunga när flamman sätts in, bör man
minska gasflödet tills den börjar. När den börjat sjunga kan gasflödet ökas
igen. Frekvensen kan ändras genom att ändra den effektiva längden, det
vill säga genom att minska en av öppningarna med en metallplatta eller
ett papper. Stora förändringar kan inte göras utan att flammans position
måste ändras.
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Värmeorgel.
Tag ett värmetåligt 10 cm diameter metallrör, ca 120 cm långt. Fäst

ett metallnät ca 15 cm från ena änden inuti röret. Värm röret med en
Bunsen brännare, när man tar bort brännaren kommer röret att ge
upphov till ett dånande ljud. Hålls röret vertikalt slutar ljudet.

Sjungande glas.
Många har säkert sett och hört att man kan få ett vinglas att sjunga

genom att gnida ett finger längs kanten på det. När man själv har provat
detta har det inte alltid lyckats, det som krävs är att fingret är fritt från
fett. Doppa därför fingret i etanol innan man startar. För att ändra
frekvensen kan man hälla i vätska. Ett set av glas med olika mängd
vätska kan således fungera som en glasorgel.

Spela på såg.
Även om det finns speciella sågar som man använder för att spela på

g år det lika bra att använda en vanlig såg (fogsvans) att spela på. Håll
sågen i handtaget mellan dina ben, böj den i en s-form och gnid en stråke
mot den otandade kanten. Genom övning och tur kan man spela på den.
Notera att det inte skall behövas någon förstärkning då det är en stor yta
som vibrerar och mycket luft som sätts i rörelse.

”Bull-roarer”
Ett av dom australiska aboriginernas instrument som är mest känt

är den så kallade ” Bull-roarer”. Det är relativt enkelt att själv göra en
”Bull-roarer”. Gör en tunn skiva av trä eller aluminium, ca. 30 cm lång och
5 cm bred, med avrundade kanter. Bind fast den i mitten nära ena änden i
en stark lina. När man snurrar den kommer linan att vridas tills den inte
kan vridas mer, och kommer då att vridas upp igen. Ljudet som man får
beror på att det skapas virvlar i luften.

Ljudvågor

Ljud i vakuum.
Placera en ljudkälla i ett kärl som kan evakueras med en

vakuumpump eller en vattensug. Medan man pumpar kan man höra att
ljudet sakta försvinner.

Dämpning av ljudvågor i olika material.
Tag en stav av trä eller metall och en plast eller gummi slang med

lika längd. Låt en elev hålla trä/metall staven mot ena örat och
gummislangen mot det andra, sätt en stämgaffel mot ändarna.
Ljudenergin i metall/trä staven överförs lättare. För att genomföra
demonstrationen för en större grupp, monterar man en stämgaffel i ett
solitt träblock. Stämgaffeln och träblocket förs sedan i kontakt med en
resonanslåda ( t.ex. bord) genom olika material, exempelvis en trästav,
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metallstav, bägare med vatten, gummiblock, badsvamp, bomull, balsaträ,
osv., varvid man kan höra skillnaden i ljudstyrka.

Dämpning av ljud i koldioxid.
Ljud över 8000 Hz dämpas kraftigt i koldioxid. För att visa detta

monteras en högtalare i ena änden på en slang ca 5 cm i diameter och ca 3
m lång. När slangen är fylld med vanlig luft hörs en ton på 8000 Hz utan
problem, men när röret fylls med koldioxid reduceras ljudet kraftigt. För
toner under 2000 Hz, är koldioxid nästan lika ”genomskinlig” för ljud som
vanlig luft. Denna anormala absorption förklaras av energiöverföring i
samband med molekylkollisioner. Liknande experiment visar även att
varm luft med liten luftfuktighet (10-15% relativ luftfuktighet) är relativt
”ogenomskinlig” för höga frekvenser, medan kall torr luft (arktisk luft) är
relativt genomskinlig.

Ljudhastighet.

Ljudhastigheten i luft varierar med temperaturen. En approximativ
formel för ljudhastigheten i luft är v=331+0.61 T [m/s] där T är
temperaturen i ºC.

Temperaturens inflytande på ljudhastigheten.
Blås i två stycken metall visslor eller orgelpipor med samma

frekvens, använd helst tryckluft. Höj temperaturen på en av piporna med
hjälp av en bunsenbrännare eller värmeelement. Man kommer nu att
uppfatta svävningar vilket beror på att ljudhastigheten i källan ändras,
vilket med för att tonens frekvens ändras då våglängden är konstant
(våglängden bestäms av pipans längd).

Mediets inflytande på ljudhastigheten.
Ett klassiskt sätt att visa att ljudhastigheten är olika i olika gaser är

att andas in Helium för att få en ljusare röst. Detta beror på att
v åglängden för ljudet bestäms av stämbanden och är därför konstant,
medan frekvensen varierar med ljudhastigheten. Dock är denna
demonstration inte helt ofarlig, då det föreligger en kvävningsrisk.
Möjligheten att andas in en gas som ger en mörkare röst, är direkt förenat
med livsfara, då sådana gaser är tyngre än luft.
Ett alternativ är att använda sig av olika visslor som har ”stämts” att ge
samma ton, och koppla dom till gastuber.

Fokusering av ljud.
Fyll en vanlig ballong med koldioxid (från kolsyreis eller gastub). Tag

en punktkälla, en högtalare eller radio, ljudet från denna kommer att
spridas ut som en sfärisk våg. Håll ballongen mellan källan och ditt öra
eller en mikrofon. Genom att flytta ballongen kan man hitta ett
ljudmaxima. Detta beror på att ljud rör sig långsammare i koldioxid än i
vanlig luft. Det vill säga att ballongen fungerar som en samlande lins. Så
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att ballongen kommer att samla ljud på samma sätt som en vanlig lins
samlar ex. solljus.

Att se ljudvågor.
Det klassiska sättet att se ljudvågor är att använda Kundts apparat.

Färdiga uppställningar finns att köpa, men här ger jag förslag på en
enklare variant.
Använd en vanlig blockflöjt, med det långa röret avtaget, sätt in ett glas-
eller genomskinligt plast-rör istället. Se till att dom sitter väl ihop så att
ingen luft läcker ut.
Strö en tunn rand av nikt (lycopodium) i röret, från flöjtmunstycket till
öppningen. Blås en kraftig ton i ett par sekunder, nikten kommer då att
samlas i dom noder som bildas i röret.

Resonans och stående vågor

Resonans med två stämgafflar.
Tag två stämgafflar med samma frekvens och tillhörande

resonanslådor. Ställ lådorna med öppningarna mot varandra. Slå an den
ena stämgaffeln, vänta lite med att stoppa svängningarna. Du kommer då
höra att den andra stämgaffeln.

Drivning av stämgaffel med högtalare.
I stället för att använda två stämgafflar med låda går det även bra

att använda en högtalare med en frekvensgenerator.

Varierbar resonanslåda.
Tillverka en kubisk trälåda med variabel öppning. Håll en stämgaffel

över hålet och ändra storleken. Resonans kommer att höras när hålet har
rätt storlek. Genom att ändra hålets storlek kommer massan som rör sig
in och ut genom hålet att variera.

Havsbrus i snäckor.
När man håller en snäcka mot örat tycker man sig höra havsbrus,

det som man egentligen hör är resonanser av det omgivande ljudet på
grund av snäckans form. Man kan visa hur det går till genom att tillverka
ett antal rör i olika längder, exempelvis 15, 30, 45, 60, 75 och 90 cm.
Montera upp dom efter längd. När man håller örat en bit från ett rör så
kommer man att få en förstärkning av vissa ljud, håller man örat mot
röret så att änden stängs kommer man få ett annat ljud.

Resonans i rör.
Man kan ganska enkelt visa att man får resonans i rör. Tag ett

graderat runt kärl som det går att föra ner ett rör i. Fyll det graderade
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kärlet med vatten och för ner röret. Håll en stämgaffel ovanför röret och
flytta röret upp och ner till ljudet hörs starkt, dvs då man får en resonans.
Tänk på att det finns ett antal möjliga resonanser, den lägsta får man för
L=λ/4.

Helmholtz resonator.
En Helmholtz resonator kan beskrivas som en urholkad metallsfär

med en stor öppning i ena änden och en liten öppning i andra. En
Helmholtz resonator fungerar så att den förstärker en viss frekvens och
kan användas till frekvensanalys. Om man har en stämgaffel och
Helmholtz resonator som är anpassade till varandra kommer ljudet från
stämgaffeln att fokuseras av resonatorn så att det kan sätta ett litet hjul i
rörelse.

Man kan även använda sig av detta och bygga en ljuddriven karusell.
(beskrivning kommer)

Chladni plattor.
P å samma sätt som man får stående vågor i en sträng kan man även

få stående vågor i andra objekt som ex. plattor.
Montera en platta i centrum på en hållare, sprid ett tunt lager av fin sand
eller salt över plattan. Stående vågor kan induceras genom att antingen
gnida en hartsad stråke mot kanten på plattan, alternativt kan man
använda en högtalare med frekvensgenerator med det kan vara svårt att
hitta rätt frekvens. Det finns även plattor som kopplas direkt till en
vibrator, se kataloger från företag som säljer skolmateriel.
Mönstren som bildas av noder och bukar kallas för Chladni mönster. Man
kan ändra mönstret genom att skapa en nod genom att hålla ett eller flera
fingrar mot plattans sida.
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Resonans i glas.
Det är möjligt att hålla en ton länge och med rätt frekvens, så att

man kan få ett glas att gå i bitar. Man kan använda sig av
frekvensgenerator och högtalare, men det är bäst att bygga en låda med
en plexiglas vägg, där en högtalare är fast monterad. Vad man bör tänka
på är att använda ett glas med fot och att sätta fast foten i en hållare.
L ådan bör helst inte vara kubisk utan mer i form av en kil, observera att
det kommer finnas punkter i lådan där man har ljudmaxima. Träffar man
rätt frekvens kommer glaset att deformeras och röra sig kraftigt innan det
spricker. Glasets resonansfrekvens han man bestämma genom att knacka
lätt på glaset och bestämma med vilken frekvens den sänder ut.

Istället för att spräcka glaset kan man istället visa var man har noder och
bukar genom att låta lätta bollar vila mot kanten på ett ganska stort glas
eller tunnväggig skål (20-30 cm i diameter). Dom stående vågorna
induceras med en stråke. Bollarna som vilar mot en buk kommer att röra
sig kraftigt.
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Om man har två glas kan man lägga ett sugrör eller en trästicka över en
ena, samtidigt som man gnider på glaset. Vad händer med sugröret. Kan
man placera sugröret så att det inte rör sig?

Ringande stavar.
Om man har en metallstav och slår på den med en hammare så

ringer den, dvs ger en eller flera olika frekvenser. Om man håller staven
på olika ställen kommer man få olika frekvenser, stället där nman håller
kommer vara en nod. För att ha bättre kontroll över vilka frekvenser man
får så kan man beräkna var man skall hålla i staven. Här ges ett exempel:
Tag en aluminiumstav som är exakt 152 cm, markera följande positioner:

19 cm 6.66 kHz (3:a överton)
24.3 cm 5 kHz (2:a överton)
38 cm 3.33 kHz (1:a överton)
76 cm 1.67 kHz (grund ton)
114 cm 3.33 kHz (1:a överton)
126.7 cm 5 kHz (2:a överton)
133 cm 6.66 kHz (3:a överton)

När man slår till staven kommer den att ringa med den frekvens som
motsvarar det stället där man håller. Det är möjligt att själv tillverka
andra stavar med dom frekvenser du vill. Frekvensen kommer att vara
beroende på ljudhastigheten i materialet, som i sin tur beror av

Elasticitetsmodulen och densiteten ( ρ
Ev = ).

Interferens

Felkopplade högtalare.
Om man kopplar sina högtalare fel kan detta göra att man får

destruktiv interferens. Tillverka en omkopplare så att du kan ändra
polariteten till en högtalare, det vill säga olika koppling till högtalarna.
Använd en ren sinusvåg och rätt kopplat och ändra kopplingen. Man
kommer då att uppleva att ljudnivån minskar på grund av att man får
destruktiv interferens. Bäst resultat får man om högtalarna står bredvid
varandra.

Quinckes rör.
Ett klassiskt sätt att visa interferens med ljud är Quinckes rör.

Ljud leds från en källa två vägar för att sammanfalla vid utloppet. Genom
att en av vägarna kan göras längre, kommer man att kunna få destruktiv
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och konstruktiv interferens. Det är inte så svårt att själv konstruera ett
Quincke rör av plexiglas rör och plastslangar.

Dopplerskift och svävningar

Kyrkklocksgitarr.
Om man svänger en gitarr fram och tillbaka samtidigt som man

knäpper på en sträng, fås ett ljud som låter likt en kyrkklocka.

Svävningar.
Har man två stämgafflar med samma frekvens och slår an dom

samtidigt låter dom som en. Genom att montera en ryttare på en av dom
kommer den få en något annorlunda frekvens, frekvensen beror på var
ryttaren placeras. Istället för att använda en speciell ryttare så går det
lika bra med ett tjockt gummiband, modellera eller annat material. När
man nu slår an stämgafflarna kommer man att kunna höra en variation i
ljudintensiteten, där frekvensen på svävningen anger skillnaden i
frekvens. Detta används för att exempelvis stämma sträng instrument.

Svävningar 2.
Man kan visa att en svävning inte kan särskiljas från en ton som

genereras av ex. stämgaffel. Man behöver två frekvensgeneratorer och
högtalare som kan ge signaler över 20 kHz. Ställ in generatorerna så att
man får en frekvens skillnad på 440 Hz. Koppla in högtalarna och
kontrollera med mikrofon att dom ger ljud ifrån sig. Hörs någon hörbar
ton?

Dopplereffekt.
Det finns ett antal olika sätt att visa doppler effekt. Ett av dom

enklaste är att skaffa en ”buzzer”(finns hos elektronikfirmor, ju högre
frekvens desto bättre) som drivs av ett vanligt batteri. Denna kan med
fördel läggas i en tennisboll som skurits upp. Genom att fästa ett snöre i
bollen kan man snurra den snabbt för att höra hur frekvensen ändras när
bollen rör sig mot eller från åhöraren. Alternativt kan man kasta bollen.

Dopplereffekt 2.
Det går att visa dopplereffekt med en stämgaffel. Håll stämgaffeln

framför en hård vägg. Slå an stämgaffeln och för den mot eller från
väggen. Det är då möjligt att höra en svävning i tonen som uppstår genom
att man effektivt sett har två källor, en som rör sig mot mottagaren och en
från. Tänk på att det måste vara tyst för att man skall uppfatta något.
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Hörsel

”Binaural” hörande
Den mänskliga hörseln kan bestämma positionen hos en ljudkälla

genom den fördröjning mellan ankomsttiden av ljudet till öronen. Detta
kan man visa genom att hålla dom båda ändarna på en slang mot öronen.
Om någon knackar lätt i mitten av slangen kommer ljudet samtidigt fram
till öronen. Hörseln är så känslig att den kan känna av om man knackar
ett par cm från mitten, detta motsvarar ca 10 -4 s. I stället för att tala om
en tidsfördröjning så kan man tala om en fasskillnad. Denna fasskillnad
fungerar bäst för låga frekvenser, där våglängden är stor.
För höga frekvenser så är det intensitets skillnaden mellan öronen som
ger positionen.
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Ljudoptik

Det går faktiskt att demonstrera ljudets v åg-egenskaper på samma
sätt som för ljus. Reflektion, refraktion och interferens kan man visa med
hjälp av ljud med en våglängd på ca: 2-8 cm. Ljudkällan bör vara en liten
högtalare som i vissa experiment ska vara monterad i en ljudisolerad box
(klädd invändigt med bomull eller stenull) med ett hål. Ljudintensiteten
bör vara så låg att man kan se resultaten av experimenten utan att störas
av reflektioner från väggar eller inredning. En mikrofon kopplad till ett
oscilloskop är en bra detektor.

Diffraktion.
Ljudkällan placeras i en ljudisolerad box med ett hål eller spal t.

Mikrofonen placeras framför hålet, flytta mikrofonen eller vrid boxen för
att få fram intensitetsfördelningen.

Interferens, Youngs dubbelspalt.
Ljudkällan placeras i en ljudisolerad box med två hål eller spalter.

Mikrofonen placeras framför hålet, flytta mikrofonen eller vrid boxen för
att få fram intensitetsfördelningen.

Det finns ett antal andra experiment som kan genomföras. Här ges ett
antal exempel:
Reflektion; låt ljudvågorna studsa på en platta.
Tunn-films interferens; låt ljudvågorna studsa på ett galler som sitter
framför en platta.
Michelson interferometer; kräver bra isolering. Använd ett galler för att
dela upp ljudvågen som sedan reflekteras tillbaka.

Reflektion och transmission mot plan yta.
Här vill det till att ljudet i så stor omfatt ning som möjligt bara går i

en riktning. Detta kan ordnas med hjälp av en megafon. Placera källan
och detektorn (mikrofon) på ett visst avstånd från varandra. För in olika
material mellan mikrofonen och ljudkälla för att studera hur mycket som
transmitteras, använd ex. papper, kartong, träskiva, metall skiva, filt, tyg
(torrt och vått). Placera mikrofonen så att man kan studera reflektionen.
Jämför dom olika materialens egenskaper.

Reflektion mot sfäriska ytor.
Använd dig av cylindriska eller sfäriska reflektorer för att fokusera

ljudet. Ett tips när det gäller att visa detta är att rikta högtalaren in mot
reflektorn och göra samma sak med mikrofonen vid den andra reflektorn.
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Reflektion mot sfäriska ytor 2.
Tag en vanlig sfärisk spegel och placera en tickande klocka i

fokalpunkten. Rikta spegeln med klockan ut mot åhörarna som då bör
kunna höra klockan.

”whispering gallery”
I rum med krökta väggar, speciellt en kupol, kan man observera ett

fenomen som kallas ”whispering gallery”. Observatören står med sitt öra
nära väggen i en punkt. Om en annan person står på motsatta sidan och
viskar parallellt med väggen, kan han höras av observatören, medan en
person som står mitt i kupolen inte kan göra det. Ljudet följer väggen
genom upprepade reflektioner. Även om detta fungerar i ett runt rum är
en kupol bättre då kupolens rundning i höjdled håller ljudet nere. Att det
rör sig om reflektioner runt väggarna kan man visa på två sätt. Först
genom att man kan höra viskningarna runt hela kupolen, det andra
genom att placera en skärm längs väggen som blockerar ljudet.
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