Ljud och oljud
med Navet
L

jud och oljud skapas på samma sätt – de är tryckvågor som rör sig i luften, vibrationer
som påverkar luften så att den blir växelvis tätare och tunnare. Om tryckförändringarna är

regelbundna upplever du ljudet som en ton, men om de kommer oregelbundet, upplever du det
som buller/oljud. Långvariga höga ljud kan orsaka hörselskador, men också förhöjt blodtryck,

• Ljud på 140 decibel eller mer kan ge vuxna

ökad muskelspänning, stress och störd nattsömn mm.

omedelbara hörselskador. Gränsen för barn är

När förtätningarna och förtunningarna i ljudet når våra öron påverkas vårt hörselorgan som
börjar vibrera och sänder till slut elektriska signaler till hjärnan med information om ljudet. Ljud
behöver en gas, en vätska eller ett fast föremål för att kunna transporteras. Ljud färdas med en
hastighet på ca 340 m/s i luft (i rumstemperatur).

Lite mer om ljud...
mycket lägre!
• Ljud färdas fortare i vatten än i luft - det beror
på att det är tätare mellan molekylerna där.
• De flesta kor som får lyssna på musik ger mer mjölk.
• Däggdjuren fladdermöss och delfiner har en likhet

Lurig högtalare

– de orienterar sig med hjälp av ljud. De skickar ut
ljud och registrerar hur de reflekteras av omgivningen.
Detta kallas ekolokalisering.
• Den som lider av Akustikfobi är rädd för ljud.

Ljudvågor som stängs inne sprids inte ut lika effektivt som om de fanns ute i

• Människor hör bara ljudintervallet 20-20 000 Hz.

luften. Ljud som färdas i alla riktningar blir snabbt svagare, men detta motverkas
av väggarna i din högtalare. Trattformen på muggarna samlar ihop och förstärker
ljudvågorna i en viss riktning så att du hör dem tydligare när de kommer ut. Energin
i ljudet koncentreras alltså till ett mindre område och ljudet låter på så vis starkare
när det ger sig iväg ifrån muggarna.

Den kacklande muggen
Vibrationerna som du sätter igång genom att dra
med det fuktade pappret över snöret överförs
till luften i muggen. Muggens form förstärker
ljudet och leder det i en riktning och du hör ett
kacklande ljud.

Det sjungande glaset

Snurrigt ljud

När ditt finger rör sig mot kanten av glaset uppstår det friktion och samtidigt tillåter

När trälinjalen snurrar runt sätter den luften i rörelse som bildar ljudvågor

vattnet på fingret att det kan glida lätt runt kanten och hindrar friktionen från att

– det hör vi som ljud. Ibland kallas en sådan här för brummare eller

bli för stor. När förhållandena är precis rätt (kallas stick-slip rörelse) kommer glaset

brumsnurra, ibland för vinare och ibland så har den ett namn som är

att börja vibrera och ger upphov till ljudet du hör. Ljudet bildas när vibrationerna i

kopplat till någon kulturell ritual som detta ljud ingår i. Ljudet har haft

glaset påverkar luften som börjar röra på sig. När glaset ger ifrån sig en ton istället

rituell betydelse hos t ex Innuiter, Aboriginer och en del Indianer.

för ett mer gnisslande ljud vibrerar hela glaset på samma sätt – resonansfrekvens.

Brummaren/brumsnurran/vinaren kan ha olika ljud beroende på hur stor

Om du varierar mängden vatten i glaset kan du påverka ljudet.

den är. Pröva gärna med olika storlekar nu när du kan få ljud i din första!

nästa gång tittar vi närmare på geometriska former...

