
 
 

   

Upp gifter 

1. Strålningen i en mikrovågsugn har frekvensen 2,5 GHz. Vilken våglängd har strålningen? 
 
2. Vilka frekvenser har synligt ljus? 
 
3. Synligt ljus träffar ett gitter. Vilka färger avböjs mest respektive minst? 
 
4. Bestäm våglängd (se formelsamling), frekvens och utbredningshastighet för ljuset från en 

He-Ne-laser. 
 
5. Beräkna intensiteten av solstrålningen som träffar jorden. Solen strålar med effekten 

263,90 10  W  och avståndet till jorden är 111,496 10  m . 

 
6. Vid vilken våglängd är emittansen störst om ett föremål har temperaturen 
 a. 0°C 

b. 100°C 
c. 1000000°C? 

 
7. Vilken temperatur får en spisplatta efter lång tid om vi antar att effekten är 1 kW och 

diametern 25 cm? Vi antar att hela effekten strålar ut. 
 
8. Figuren visar intensitetsfördelningen 

för temperaturstrålningen från ett 
varmt föremål. Bestäm föremålets 
temperatur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Figuren visar hur ljuset från solen 

fördelar sig på olika våglängder. 
Bestäm solens temperatur. 
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Den övre kurvan visar intensiteten hos det ljus som når den 
övre atmosfären. Den undre kurvan visar intensiteten hos det 
ljus som når jordytan. 



 
 

   

Upp gifter 

10. En spisplatta har glömts bort och glöder mörkrött. Plattan har diametern 25 cm och 
temperaturen kan uppskattas till 550°C. 
a. Vid vilken våglängd är emittansen störst? 
b. Hur stor är den totala emittansen? 
c. Beräkna plattans effekt. 

 
11. Ludvig håller fingret 4 cm bredvid en stearinljuslåga. Kommer han att bränna sig? Vi kan 

anta att lågans area är 220 mm  och att dess temperatur är 1600°C. 
 
12. Spektrum från en vätelampa innehåller våglängderna 410,174 nm, 434,047 nm,  

486,133 nm och 656,272 nm. Linjerna studeras med hjälp av en gitterspektrometer. 
a. Vid vilka vinklar kan man se linjerna om gittret har 600 linjer/mm? 
b. Hur många linjer/mm kan gittret högst ha om man ska se hela första ordningens  

spektrum? Största möjliga avläsningsvinkeln kan antas vara 80°. 
 

13. Laserljus med våglängden 633 nm infaller vinkelrätt mot ett gitter med 5000 linjer/cm. 
Beräkna avböjningsvinkeln för andra ordningens spektrum. 

 
14. Ljuset från en laserpenna skickas mot en dubbelspalt med spaltavståndet 0,1 mm. På en 

skärm 2,0 m bakom dubbelspalten uppträder ett prickmönster med 12,7 mm mellan två 
närliggande maximum. Beräkna laserljusets våglängd. 

 
  

 



 
 
   
 
1. Ett urladdningsrör lyser vackert. Med hjälp av en spektrometer och ett gitter med 600 

ritsar per millimeter så hittar vi fyra linjer och läser av följande vinklar:  

 

 Vilken gas kan det vara i urladdningsröret? 
 
2. Ett föremåls temperatur ökar från 1000°C till 1500°C. 

Hur många gånger ökar den totala emittansen? 
 

3. Tänk dig att du studerar vitt ljus med hjälp av en gitterspektrometer. Är det möjligt att se 
hela första och andra ordningens spektrum utan att se skymten av tredje ordningens 
spektrum? 

 
4. Carolina vill bestämma våglängden för en laser. Hon kikar först med sin gitterspektro-

meter mot en natriumlampa och ser brandgula linjer vid avläsningarna 152,7°, 173,1°, 
209,3° och 229,7°. Därefter riktar hon spektrometern mot lasern och ser röda linjer vid 
avläsningarna 149,3°, 171,6°, 210,7° och 233,1°. Vilken är laserns våglängd? 

 
5. Fram till 1900-talets början trodde man att ljus var vibrationer i ”etern”, ungefär som ljud 

är vibrationer i luft. Etern skulle vara ett viktlöst och osynligt ämne som fanns överallt i 
hela universum. Varför tror man inte längre att det finns någon eter? 

 
6. Stjärnorna Rigel och Betelgeuse finns i Orions stjärnbild. Rigels yttemperatur är ungefär 

11000 K, medan Betelgeuses yttemperatur är cirka 3000 K. Båda stjärnorna strålar med 
ungefär samma effekt. Vilken av stjärnorna har störst diameter och hur många gånger 
större är den?

linje avläsning vänster avläsning höger 

blå 176,9° 208,1° 

grön 175,1° 210,1° 

gul 171,9° 213,1° 

röd 168,9° 216,1° 



 
   

Facit 

UPPGIFTER A 
1. 12 cm c f   

2. 
144,0 10  Hz (750 nm)  till 147,5 10  Hz (400 nm)  lägg märke till att siffrorna är 

    lätta att memorera 
3. rött avböjs mest och violett avböjs minst 

4. 632,8 nm    
144,74 10  Hzf    

83,00 10  m/sc    

5. 
21,39 kW/m  
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6. a. 10,6 μm  

b. 7,8 μm  

c. 2,9 nm 

7. 500°C 2

2
20,4 kW/m
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8. 2000 K använd Wiens förskjutningslag med max 1450 nm  . 

9. ca 6000 K max 480 nm   

10. a. 3,5 μm  använd Wiens förskjutningslag 

b. 226 kW/m  4
M T  

c. 1,3 kW P M A   

11. Temperaturen vid fingret blir cirka 60°C. Han bör kunna hålla fingret stilla en kort stund 

utan att bränna sig. ljus4 4
finger ljus 24
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12. a.     
Våglängd n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 

410,174 nm 14,2° 29,5° 47,6° 79,9° 
434,047 nm 15,1° 31,4° 51,4° ---- 
486,133 nm 17,0° 35,7° 61,0° ---- 
656,272 nm 23,2° 52,0° ---- ---- 

 

b. 1500 linjer/mm  sin nn d   ger 76,7 10  md
   

13. 39°   2 μmd   

14. 635 nm  
12,7

sin
2000

   



 
   

Facit 

UPPGIFTER B 
1. Helium. Våglängderna är 448, 501, 586 och 667 nm. 

2. 3,8 gånger 
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 (glöm inte att räkna om till Kelvin) 

3. Nej, andra och tredje ordningens spektrum överlappar varandra. Våglängder mellan 600 
och 750 nm i andra ordningen sammanfaller med våglängderna 400 – 500 nm i tredje 
ordningen oberoende av gitterkonstanten. 

4. 633 nm Na-lampan ger 1,895 μmd   som medelvärde. Lasern ger  

  634,1 nm   och 632,8 nm   för första resp andra ordningen. 

5. Michelson-Morleys experiment visade att ljusets hastighet är samma i alla riktningar 
fastän jorden rör sig genom rymden. Om ljus fortplantar sig genom etern borde ljuset ha 
olika hastighet olika riktningar. Man skulle i så fall kunna tänka sig att jorden är i vila i 
förhållande till etern, men då skulle övriga himlakroppar röra sig genom etern med 
dopplereffekter som följd. Några sådana effekter har inte observerats. 

6. Betelgeuse har cirka 13 gånger större diameter. 
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