
Ljud och Ljus



Vad är ljus?
Egenskaper för ljus:

Kan färdas genom luft och vakuum. 
Färdas i en hastighet av  

300.000.000 m/s = 3x108 m/s 
i vakuum

Färdas i en rak linje, tills den stöter 
på motstånd. 

Kan färdas genom vissa  
material som 

ex. glas.



En närmare titt på ljus!

Ljus är olika vågor som färdas framåt. 



En ännu närmare titt på ljus.



Vi kan bara se synligt ljus.
Ljus är alltså vågor som utbreder sig.

Våglängder bestämmer vad det är för ljus

Ex. för rött ljus är våglängden  
0.000 000 7 m = 700nm (nanometer)

Ex. för grönt ljus är våglängden 
0.000 000 5 m = 500nm

Vad är våglängd?



 Våglängd 

Desto kortare våglängd, ju mer energi. 

 Våglängd 



Vad är då frekvens?

När vi pratar radiovågor nämns ordet frekvens.
f=105.6 MHz = 105.6 Mega Hertz

Mega betyder miljon (som i Megabyte)
Hertz = antal händelser per sekund

105.6 MHz betyder alltså, 105 600 000  
händelser varje sekund.

Vad är det för händelse i detta fallet? 



 Våglängd 

t=0st=1s

f=2 Hz

t=1s

f=1.5 Hz



Hur rör sig en boll när du kastar den mot en vägg?

Vägg

En boll kommer ut 
 från väggen i  
samma vinkel 

som den  
kommer in. 



Vad händer med ljus när det träffar ett medium?
Medium är ett annat ord för material.

När en ljusstråle träffar en spegel blir 
 reflektionsvinkeln samma som infallsvinkel 

i förhållande till normallinjen.  
Spegel

Normallinje

40o 40o

Infallsvinkel Reflektions- 
vinkeln



Vad händer om ljus träffar ett  
genomskinligt medium?

vatten

När ljus träffar  
vatten i vinkel 0o 

ändras inte riktningen. 

När en ljusstråle går 
från ett tunnare medium  

till ett tjockare bryts ljuset 
och brytningsvinkel blir 
mindre än infallsvinkel



vatten

När en stråle går från 
tjockare medium till  

tunnare blir brytningsvikeln 
större än infallsvinkeln.



Glas

Ljusets bryts två  
gånger, när ljuset  

passerar en  
glasskiva. 

35o

35o

Ljuset in är parallellt med ljuset ut.  
Ljuset är förskjutet.



Varför ändras ljuset riktning när det byter medium?
Jo, för att hastigheten ändras för ljuset  

när det går igenom olika medium.
Ju större skillnad i täthet desto större 
blir riktningsändringen för ljusstrålen. 



Det finns två olika typer av linser.

Konvex (+) Konkav (-)

Samlar parallellt ljus 
i en punkt.

Sprider parallellt ljus 
som om det kom från 

en punkt.



Konvexa linser (tänk förstoringsglas). 

Fokuspunkt, brännvidd.

När parallellt ljus, som färdas parallellt  
med normallinjen, 

träffar en konvex lins, kommer alla 
 ljusstrålar att gå igenom  

fokuspunkten.  



Konkav, lins. 

När parallellt ljus, som färdas parallellt  
med normallinjen, 

träffar en konkav lins, kommer alla 
 ljusstrålar att spridas som om  

de kom från en punkt.



Det finns två olika typer av speglar.

Konvex Konkav

Sprider parallellt ljus 
som om det kom från 

en punkt. 

Samlar parallellt ljus 
i en punkt.



Konvex spegel

När parallellt ljus, som färdas parallellt  
med normallinjen, 

träffar en konvex spegel, kommer alla 
 ljusstrålar att spridas som om  

de kom från en punkt. 



Konkav spegel

När parallellt ljus, som färdas parallellt  
med normallinjen, 

träffar en konkav spegel, kommer alla 
 ljusstrålar att gå igenom  

fokuspunkten.  



Vad händer om ljus träffar ett material som inte 
är genomskinligt eller totalreflekterande?

Ljus har även förmåga att absorberas. 
Om allt visuellt ljus absorberas uppfattar vi  

materialet som svart.
Med allt visuellt ljus menas vitt ljus.

Vad är då vitt ljus?



Vitt ljus är en blandning av alla färger.




