
Pelle ska lyfta klossar och placera dem på pinnar!

A

Det krävs en viss 
mängd energi att  
flytta låda A upp 

på pinnen!

Används för lite energi 
kommer vi inte att komma  

upp till pinnen.

Används för mycket energi 
kommer inte klossen att  
kunna stanna kvar på 

pinnen.

Det går bara att  
använda en viss 
mängd energi  

för att få klossen att  
ligga still på  

pinnen.



Ljus med en viss energi kan 
 flytta en elektron till  

ett nytt skal. 

Det behövs mer energi ju längre 
 ut en elektron befinner sig 

i förhållande till kärnan.



Alla atomer ser olika ut!
Atomer kommer absorbera olika våglängder. 

Ljus med en bestämd mängd energi kan 
 flytta en elektron från ett skal till ett annat.  



Det finns många olika  
nivåer som 

 elektronen kan hoppa till.
Skulle energin för ljuset 

 stämma med energin att 
flytta en elektron till ett nytt 

skal så sker detta.

Vad händer med  
denna elektron när  

den flyttat till ett nytt skal

Glöm inte: olika ljus har olika  
färger, olika färger för olika  

våglängder, olika våglängder 
har olika energier!



Denna elektron kommer nu att hoppa 
tillbaka hem. 

Elektronen kan ta sig till sitt skal  
på många sätt.

Nu har denna elektronen  
förlorat energi. Denna energi  

avges i form av ljus i en  
slumpmässig riktning.



Stjärnor sänder ut ljus i alla visuella våglängder.

Ljuset går igenom ett moln (i rymden), 
där kommer vissa vågländer absorberas.

Detta kommer att visas i spektrat som  
personen ser. 



Detta är spektrat på det visuella ljuset. 
Då viss ljus absorberas när det färdades  

genom molnet ser vi det som streck i spektrat
Detta ljuset kommer inte fram!

Detta är en unik signatur för ett eller  
flera atomer/molekyler.



Ovan finns det ett antal ämnens absorption nivåer.

Väte Absorption



När ett material värms 
 upp börjar det att lysa.

Olika material lyser 
 i olika färger

Mer om detta på 
nästa föreläsning. 


