
Vågor

• En våg är en störning som utbreder sig
• En våg överför energi från en plats till en annan.

Det sker ingen masstransport



Vågtyper
Transversella

Mediets partiklar rör sig vinkelrätt mot 
vågens riktning. En punkt på fjädern endast 
rör sig ”upp och ner” ej i sidled. Endast energi 
”åker” i sidled 
Ex: vågutbredning i en sträng

Longitudinella

Störningen är parallell med 
utbredningsriktningen 
(förtätningar - förtunningar). 
En punkt på fjädern endast rör sig ”i sidled” ej upp 
och ner. 
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Representation av vågor

Begrepp:
• Våglängd - λ (m) - som är avståndet mellan t.ex. två vågtoppar
• Perioden - T (s) - som är tiden för en hel svängning
• Frekvens – f (Hz) - som är antalet svängningar per sekund
•Amplitud – A (m) - som är maximala avvikelsen från jämviktsläget

Vågor

Våglängd

Jämviktsläge

VågbergVågberg

VågdalTransversell våg

Longitudinell våg Våglängd



Representation av vågor
• v = vågens utbredningshastighet
• Vågen färdas sträckan λ på tiden T.
• f = 1/T - Enhet: s-1 som kallas hertz, Hz.
• Vågens utbredningshastighet beror på mediet i 

vilken vågen utbreder sig.
• Obs! Skilj på vågens utbredningshastighet och 

den hastighet som partiklarna i materialet (t ex 
luftmolekyler, atomer i en fjäder eller sträng) rör 
sig med.



Periodisk våg
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Representation av vågor

Olika representationer

• Vid en fix tid beskriva störningen vid olika platser.
• Vid en fix plats beskriva störningen vid olika tidpunkter.

För periodiska vågor så upprepar sig vågformen.

Vågor kan representeras i diagram

Vågor



Superposition

• När två eller flera 
vågor möts, är den 
resulterande vågen 
summan av de 
enskilda vågorna.
Deras amplituder 
adderas



Elongationer

• I varje ögonblick under mötet 
kan man bestämma den 
resulterande pulsens 
utseende genom att punkt 
för punkt summera med 
tecken de avvikelser från 
jämvikt – elongationer –
Som pulserna var för sig 
skulle ha



Superposition



Stående våg
• Vi låter en våg i en sträng reflekteras mot en fast ände. 
• För vissa frekvenser kommer vågen att bli en stående våg
• Vissa punkter på vågen kommer att stå stilla (noll amplitud). Dessa 

kallas noder. 
• I punkter mellan noderna svänger strängen maximalt. Dessa kallas 

antinoder eller bukar
• Avståndet mellan en nod och en buk är λ/2
• Den stående vågen är ett resonansfenomen.



Stående våg

Vid denna tidpunkt är 
elongationen noll i alla 
punkter på fjädern

Vid denna tidpunkt är 
elongationen maximal, 
då pulserna ligger i fas



Transversella stående vågor
• En stående våg uppkommer då en framåtgående och bakåtgående 

våg, med samma frekvens och utbredningshastighet, interfererar.

• Då två vågor har samma våglängd (frekvens) och ligger i fas, så att 
vågtoppar sammanfaller med toppar och dalar med dalar, 
förstärker de varandra Konstruktiv interferens). 

• Är de fasförskjutna en halv våglängd, så att toppar sammanfaller 
med dalar, tar de ut varandra helt eller delvis (destruktiv 
interferens).

• Ex. En sträng där en våg interferera med den i ändpunkten 
reflekterade vågen.



Strängar
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Reflektion mot tätare medium



Longitudinella stående vågor

• Uppkommer på liknande sätt som för 
en transversell stående våg

• Då en framåtgående och 
bakåtgående våg, med samma 
frekvens och utbredningshastighet, 
interfererar.

• Ex. En flöjt (rör med luft) där en våg 
interfererar med den i ändpunkten 
reflekterade vågen.

Rör öppet i båda
ändpunkter.
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Vågor
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Longitudinella stående vågor
• För ett rör som är öppet i båda ändpunkter så kan 

stående vågor uppstå endast för de frekvenser, där 
rörets längd är en multipel av halva våglängden

• Det måste finnas en antinod vid vardera av 
ändpunkterna

• Stående vågor kan också uppkomma i ett rör som 
är slutet i ena ändpunkten och öppet i den andra

• Det måste finnas en antinod vid den öppna 
ändpunkten och en nod vid den slutna ändpunkten

Vågor



Vattenvågor

Linjär puls





Linjär puls





Cirkulär pulsEn linjer puls som vandrar 
iväg vinkelrätt mot 
vågfronten

Punktformig vågkälla 
alstrar cirkulära vågor



Reflektion

• När vågor reflekteras, är infallsvinkeln lika 
med reflektionsvinkel
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Refraktion
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Brytning

Då en vågrörelse går från ett medium till ett annat, ändras 
våglängden och hastigheten men inte frekvensen


