
Sammanfattning LJUS!

*  Vad är ljus ?

Ljus är elektromagnetisk strålning. 

* Vad är elektromagnetisk strålning!

Elektromagnetisk strålning uppträder i olika våglängder och olika frekvenser ger olika 
mycket energi. 

Till vänster på bilden finns gammastrålning och röntgenstrålning  som har kort våglängd 
och hög energi. I mitten finns det synliga ljuset som vi kan se. Det violetta synliga ljuset 
har kort våglängd och så blir våglängden längre när vi går mot blått, gult, rött, 
infrarött (värmestrålning) 

För att förklara vad elektromagnestiskstrålning är behöver vi repetera hur atomen är 
uppbyggd.  

Atomens byggnad!

I kärnan finns protoner och neutroner. Utanför kärna finns elektroner, 



elektronerna är placerade i skal eller energinivåer. Det finns flera nivåer eller skal. 

Olika ämnen har olika många skal. tex har väte ett skal med två elektroner. 

medan natrium har tre skal. 

När vi tillför energi till atomen så kommer elektronerna att hoppa utåt i andra skal.
Energi kan vi tillföra på olika sätt, tex genom kemsika reaktioner, elektricitet eller värme. 

Elektronerna är inte stabila i dessa banor. De vill helt enkelt hoppa tillbaka till sin egen 
bana. 

När Elektronen faller tillbaka så tappar den energi, denna energi utstrålas som ljus 
(fotoner). 

Beroende på hur många nivåer elektronen faller tillbaka så utsrålas olika typer av 
elektromagnetsik strålning.

Beroende på atomslaget, hur mycket energi som tillförts och om elektronen hoppar tillbaka 
till sitt vanliga plats i ett enda, eller flera steg, så kommer olika våglängder att 
utsändas.Dvs olika typer av elektromagnetisk strålning.  Är våglängderna i den del av 
spektrumet så att vi kan se det som ljus så betyder det att  vi får olika färg på ljuset. 
När elektronerna hoppar upp i energinivåer kallas det excitation. 
Detta används till exempel i olika former av lysrör, där en tunn gas exciteras på elektrisk 
väg. Beroende på vilka ämnen som finns i röret kan man få fram olika färger på det 
utsända ljuset. Det utstrålade ljuset har olika våglängder.   
Detta kan användas för att se vilka ämnen ett visst prov består av. Detta används i inom 
astronomin för att bestämma vilka grundämnen olika stjärnor är uppbyggda av.


