
Lys. 

Lys oppfører seg noen ganger som partikler; lyspartikler som kalles fotoner. Andre ganger oppfører 

lyset seg som elektromagnetisk bølge. Det at lyset kan oppføre seg på to forskjellige måter kalles 

«bølge partikkel dualiteten». Dette er egentlig litt mystisk (dvs den helt grunnleggende teorien innen 

dette er ukjent). Vi må gå inn i kvantefysikken for finne ut mer om dette. Der finnes flere 

«mysterier», bla at det som blir målt blir påvirket av selve målingen. Se gjerne på: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1YqgPAtzho 

Det virker som om mye innen kvantefysikken er forskjellig fra klassisk fysikk. Nå skal ikke vi gå noe 

særlig inn i kvantefysikken. V skal bare bruke noe som forklarer noe om lys. Dessuten skal vi bare 

bruke bølgemodellen av lys.  

Lys blir generert når et elektron faller ned til en lavere bane. Energien til et elektron er mye bestemt 

av hvilken bane den er i. Eller rettere sagt: Hvilken orbital den er i. En lavere bane har mindre energi. 

Så når elektronet faller ned til en lavere bane, mister den energi. Energien den mister, blir sent ut 

som lys. Frekvensen, eller bølgelengden på lyset er bestemt av hvor stor energi den mister, altså hvor 

stor energidifferansen ΔE er mellom banene (orbitalene).   ΔE = h∙f=h∙(c/λ). Her er f frekvensen på 

lyset, λ er bølgelengden og c er hastigheten på lyset. Bokstaven h er Planck konstanten. 

Lyshastigheten c=3,00∙108 [m/s] er konstant. Planck konstanten h=6,63∙10-34 [Js] 

  

 

  

 

 

 

 

ΔE = h∙f=h∙(c/λ) kan brukes til finne bølgelengden 

λ  på lyset, hvis du vet energidifferansen. 

Tilsvarende den andre veien, hvis du vet (måler) 

bølgelengden, kan du finne energidifferansen ΔE.  

Nå er energien til de forskjellige orbitalene kjent 

for grunnstoffene. Et grunnstoff har flere 

forskjellig bølgelengder den kan sende ut, da den 

har mange elektroner som har hver sin orbital. 

Disse bølgelengdene til sammen blir «fingeravtrykket» til grunnstoffet.  

For at et elektron skal falle ned til en lavere bane, må den først ha blitt «pumpet opp» til en høyere 

bane. Atomet må da ha blitt tilført energi, som er ΔE. Denne tilførsel av energi kan skje på forskjellig 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1YqgPAtzho


måter, bla. tilførsel av lys. Da tar grunnstoffet ΔE fra det lyset. Et hvitt lys, som inneholder alle 

bølgelengder, vil da «miste» de fargene. Da får man et absorpsjon spekter. De aktuelle 

bølgelengdene er blitt absorbert av grunnstoffet til å pumpe opp elektronene til en annen bane. Når 

elektronene faller ned igjen, vil grunnstoffet sende ut lys, md de aktuelle bølgelengdene. Det blir et 

emmisjonspekter. 

Emmisjons spekter 

 

Absorpsjons spekter 

 

Synlig lys, dvs lys vi kan se med våre øyne, har bølgelengder (og frekvenser)innenfor et bestemt 

område. De forskjellige bølgelengdene ses som forskjellige farger. 

 

 

 


