
   Upp gifter 

1. Bengt ska just demonstrera stående vågor för sin bror genom att skaka en slinkyfjäder. 
Han lägger fjädern på golvet och ber sin bror hålla i andra änden. Sen spänner han fjädern 
genom att backa lite bakåt innan han börjar skaka den fram och tillbaka i sidled. 
a. Vilken typ av vågor skapar Bengt? 
b. När Bengt skakar med en viss frekvens kan man se den första övertonen. Rita en figur 

som visar hur den stående vågen ser ut. 
c. Hjälp Bengt att förklara varför det uppstår en stående våg. 

 
2. Hur förändras våglängden när en våg närmar sig en strand? Är det någon mer egenskap 

som förändras? 
 
3. När Anna ligger och solar på 

stranden hör hon hur vågorna 
regelbundet slår upp på stranden. 
Under en minut slår 13 vågor upp 
på stranden.  
a. Vilken frekvens har vågorna? 
b. När hon tittar upp ser hon att 

avståndet mellan två vågtoppar 
är ungefär 1,2 meter. Vilken 
hastighet har vågorna? 
 

 
 

 
 

 
4. I figuren till höger ser du två pulser 

som möts. För att förtydliga det 
hela har vi gett pulserna ett kantigt 
utseende.  
Hur ser det ut om 2,0 sekunder när 
pulserna möts? Pulserna rör sig 
emot varandra med hastigheten  
2 rutor/s. 
 
 

 
 
 



   Upp gifter 

 
 
5. I figuren till höger ser du två pulser 

som möts. För att förtydliga det 
hela har vi gett pulserna ett kantigt 
utseende.  
Hur ser det ut om 2,0 sekunder när 
pulserna möts? Pulserna rör sig 
emot varandra med hastigheten  
2 rutor/s. 
 
 

6. Hur ser den andra övertonen ut på 
en miniukelele om dess strängar är 12 cm långa? Rita i naturlig storlek med amplituden 
0,5 cm. Med vilken hastighet utbreder sig vågrörelsen om strängen ljuder med frekvensen 
1320 Hz? 
 

7. Hur ser den första övertonen ut i en pipa som är öppen i en ände och sluten i den andra 
och har längden 12 cm? Rita en figur i naturlig storlek. Vilken frekvens har den första 
övertonen? 
 

8. Figuren visar hur ljudet sprider sig ut från två högtalare 
som ljuder med samma frekvens. Markera två punkter 
där ljudet förstärks maximalt och två punkter där ljudet 
försvagas maximalt. Heldragen linje betyder vågtopp 
och streckad linje betyder vågdal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. En elledning är 50 meter lång. En blåsig dag uppstår ett ljud från ledningen med 

frekvensen 36 Hz. Hur snabbt utbreder sig vågrörelsen genom ledningen om vi antar att 
den ljuder med sin grundton? 
 

10. Vilken frekvens har ett ljud med våglängden 1,0 m i luft? 
 



   Upp gifter 

11. Ett ekolod skickar iväg en kort ljudpuls. Efter 2,3 sekunder återkommer ekot från botten. 
Hur djupt är det där fartyget befinner sig? 
 

12. Vad är infraljud för något? 
 

13. Ge två exempel på vad man kan 
använda ultraljud till. 
 

14. En delfin sänder iväg en ton med 
frekvensen 45000 Hz. Vilken 
våglängd har det ljudet i vatten 
respektive luft



   Upp gifter 
 

 
 
1. Figuren visar hur ljudet sprider sig ut 

från två högtalare som ljuder med 
16000 Hz. Punkten A ligger mitt 
emellan högtalarna. När man går från 
punkt A till B hör man hur ljudet först 
avtar för att sedan åter bli starkare när 
man närmar sig punkt B. När man 
passerat punkten B minskar 
ljudstyrkan igen. Använd måtten i 
figuren för att bestämma ljudets 
hastighet. 
 

 
 
 
2. Figuren visar hur ljudet 

sprider sig ut från två 
högtalare som ljuder med 
16000 Hz. Punkten A ligger 
mitt emellan högtalarna. När 
man går från punkt A till B 
hör man hur ljudet först avtar 
för att sedan åter bli starkare. 
Därefter avtar ljudet igen för 
att sedan återkomma med full 
styrka i punkt B. Hur långt är 
det mellan punkt A och B? 
 

 
 
3. Indianen på bilden spelar på en 

panflöjt. Förklara hur den 
fungerar. Varför har den så 
många rör av olika längd? 
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   Upp gifter 
 

4. Under en laboration arbetar Cecilia med en tongenerator och ett 2,45 meter långt rör som 
är öppet i båda ändar. Hon upptäcker att en ton med frekvensen 208 Hz förstärks i röret. 
a. Hur många noder finns då inuti röret? 
b. Cecilias fröken kommer förbi och efter några uppmuntrande ord sätter hon ett lock för 

rörets ena öppning. Hur mycket ska Cecilia öka frekvensen för att ljudet åter ska 
förstärkas?  
 

5. Förklara hur en gitarr fungerar. Här är några frågor som du kan utgå ifrån. 
Varför har den flera strängar och vad skiljer dem åt? Vad är skruvarna bra för? Varför har 
gitarren en låda? Varför flyttar man fingrarna på gitarrens strängar? 

 
6. Alla blåsinstrument som du ser på bilden har hål som man kan öppna och stänga. 

  
a. Förklara hålens funktion. 
b. Även om alla instrumenten samtidigt spelar samma ton kommer de inte att låta 

likadant. Varför låter ett a på en fagott inte likadant som ett a på en saxofon? Ett a har 
ju frekvensen 440 Hz oavsett vilket instrument som spelar. 
 

 
 



   Facit 

UPPGIFTER A 
1. a. Transversell våg  

 b. Mitten av fjädern är en nod som verkar stå stilla.  

 c. När Bengt skakar fjädern fram och tillbaka 
skapas pulser som rör sig mot Bengts bror. 
Varje puls kommer att reflekteras flera gånger 
mellan Bengt och hans bror innan de dör ut. De 
reflekterade pulserna kommer att interferera 
med de nya pulserna. Om frekvensen är lagom 
kommer vågorna att samverka på ett sådant sätt 
att vågorna förstärker varandra i vissa punkter 
och försvagar varandra i vissa andra punkter. Då 
uppstår en stående våg. 

2. Våglängden blir kortare. Amplituden blir större, hastigheten minskar (frekvensen är 
konstant). 

3. a. 0,22 Hz 
b. 0,26 m/s 

4. Den övre visar situationen före.  
Den nedre visar situationen efter. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Den övre visar situationen före.  
Den nedre visar situationen efter. 
 

 

 

 

 

 

6. Bild som visar 1,5 vågländer på 12 cm och amplitud  
0,5 cm. Utbredningshastigheten är 110 m/s 

7. Våglängden är 16 cm. Den del som är inne i 
pipan är ¾ våglängd. 1:a övertonen har 
frekvensen 2,1 kHz. Figuren är ej i naturlig 
storlek. 



   Facit 

 

8. Förstärkning uppstår där våglängdsskillnaden är en hel 
våglängd. Det inträffar när två streckade linjer eller två 
heldragna linjer korsar varandra. Vågorna är helt ur fas när 
skillnaden är ett udda antal halva våglängder, det inträffar 
när en heldragen och en streckad linje korsar varandra. 
 

9. 3,6 km/s 

10. 330 Hz 

11. 1700 m 

12. Ljud med en frekvens som är lägre än vad vi kan uppfatta. 
Lägre än 20 Hz. 

13. Medicinska undersökninar, finfördela vätskor, ekolod mm. 

14. 0,76 cm i luft (om vi antar att ljudhastigheten är 340 m/s)  
och 3,3 cm i vatten. 
 

Max

Max

Min

Min



   Facit 

UPPGIFTER B 
1. 336 m/s 

2. 11,4 cm (punkten A ligger mitt emellan högtalarna) 

3. När man blåser i panflöjten på rätt sätt så uppstår det vibrationer i luften. Vissa av dessa 
vibrationer kommer att bilda en stående våg i röret och på så sätt förstärkas. På så sätt kan 
artisten spela olika toner. 

4. a. 3 noder 
b. 35 Hz (om ljudhastigheten är 340 m/s) 

5. När man knäpper på en gitarrsträng så kommer strängen att vibrera. Vibrationerna 
kommer att studsa fram och tillbaka längs strängen till de så småningingom dör ut. Det 
innebär att i varje ögonblick färdas många vibrationer längs strängen. Vissa av dessa 
vibrationer kommer att vara i fas med varandra och förstärka varandra. Det bildas en 
stående våg på strängen. Vilken frekvens som förstärks beror på strängens längd och hur 
snabbt vågrörelsen utbreder sig längs strängen. Gitarren har strängar med olika tjocklek 
och varje sträng går dessutom att spänna så hårt man vill. På så sätt kan man ställa in hur 
snabbt vibrationer på strängarna utbreder sig. Längden på strängen varierar man genom att 
sätta fingret på strängen. På så sätt kan man förkorta den del som svänger. Gittarens kropp 
brukar kallas för resonanslåda. Den är noggrant utformad för att vibrationerna ska få den 
stora träytan att vibrera. 

6. a. Hålen är till för att styra längden på pipan. På så sätt kan man spela flera olika toner på 
ett enda instrument. 

 b. Utöver grundtonen på 440 Hz så kommer instrumentet att avge en mängd övertoner. 
Det är sammansättningen och styrkan på dessa övertoner som ger ett instrument dess 
speciella karaktär. 


