
Ett måndygn är cirka 24 timmar 
och 50 minuter, men tidvattnet påverkas 

även av andra cykler, vilka skapas av 
astronomiska asymmetrier (t ex elliptiska 

banor). Alla dessa svängningar har 
olika längd. Tidvattnet vid en viss 

tid och plats blir summan av 
dessa frekvenser.

TIDVAT TEN ORSAK AS AV  
GR AVITATION OCH ROTATION
Månens dragningskraft samt centrifugalkraf-
ten i jordens och månens gemensamma ro-
tation knådar ständigt om jordklotet: Det blir 
utsträckt i riktning mot och från månen. 
(Solen gör samma sak men på ett svagare 
sätt.) I havet märks detta som ebb och flod.  
Jordens rotation gör att vi passerar genom 
ebb och flod två gånger per dygn.SUMMAN AV  

FLER A FREK V ENSER

Ett måndygn är cirka 24 timmar och 
50 minuter, men tidvattnet påver-

kas även av andra cykler,  
vilka skapas av astronomiska  

asymmetrier (t.ex. elliptiska banor). 
Alla dessa svängningar har olika 
längd. Tidvattnet vid en viss tid  

och plats blir summan av 
dessa frekvenser.

TIDVATTNET 
 I VÄRLDEN

FÖRSTÄRKS  
AV RESONANS

Tidvattnets svängningar påminner 
 om ljudvågor i ett musikinstrument: De 
rör sig oberoende av varandra, genom 
varandra, och kan förstärkas med reso-
nans. Detta är den främsta förklaringen 

till den stora skillnaden i tidvatten mellan 
olika platser. Skagerrak är ingen bra reso-
nanslåda – skillnaden mellan ebb och flod 

blir liten.  
Biscayabukten och Engelska kanalen  

är bra resonanslådor  
– skillnaden blir stor.

RÖR SIG I CIRK L AR

Om jordklotet bara hade 
bestått av vatten skulle vågor-
na av ebb och flod ha rört sig 
konstant runt jordklotet. Men 

på grund av landmassorna 
hamnar vågorna  

i stället i cirkelrörelser  
runt noder i havet. I Nordatlanten 

ligger en viktig  
nod öster om
New Foundland.

Kartan visar tidvattnets viktigaste frekvens, ”M2”. Andra tidvattenkomponenter  
har andra noder och mönster. Efter original från NASA.
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Fundy Bay, Kanada, anses  
ha störst tidvattenskillnad  
i världen – upp till ca 13 meter. 

Derby, längst in i viken  
King Sound i Australien, har 
tidvattenskillnader på upp till 
nästan 12 meter.
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