
Oblig 12 for FYS2130 våren 2017 

Kapittel 11 i læreboka 

MERK: I vårt kurs gjelder en generell regel at riktig svar alene ikke regnes som en fullgod løsning. 

Full uttelling oppnås bare om det i tillegg til riktig svar er gitt begrunnelser og forutsetninger og 

tilnærminger som er brukt. For forståelse/diskusjonsoppgavene er det argumentasjonen som det stilles 

krav til. Disse generelle reglene må brukes med skjønn siden oppgaver kan være ganske forskjellige i 

utgangspunktet. 

Forståelses- og diskusjonsspørsmål 

9. Hvite glasskupler blir ofte brukt i lamper for å få en jevn og fin belysning uten markante skygger. 

Til tross for at lampekuppelen er kuleformet, synes radiansen fra randen av kuppelen å være omtrent 

lik med radiansen fra de sentrale områdene (se figur 11.22). Drøft hva grunnen til dette er, og forklar 

hvorfor det radiometriske målet radians egner seg for å få fram denne egenskapen. Kan du se for deg 

andre lampekuppelkonstruksjoner som ikke ville gitt samme resultat? (Tips: Les om “Lambert’s 

cosine law” på Wikipedia.) 

Regneoppgaver 

10. Anta at vi for enkelhets skyld kan tenke oss at lys kan beskrives som fotoner med en energi lik 

𝐸 =  ℎ𝑓, der ℎ er Plancks konstant og 𝑓 er frekvensen til fotonene. En vanlig laserpeker har gjerne en 

effekt på noen få milliwatt. Hvor mye må vi dempe en slik laserstråle for å komme ned på et nivå som 

svarer til grensen for hva øyet vårt kan oppfatte (anta grensen svarer til ca “500 fotoner per sekund”) 

når laseren har bølgelengden 532 nm? 

12. Eigerøy fyr er at av kystens stolteste fyr (se figur 11.23). Fyret ble bygget i 1854 og var det første 

fyr med støpjernskall. Fyret er 33 m høyt, og lyset kommer ut 46.5 m over havet. I høyre del av figur 

11.23 er det vist en bit av det imponerende linsesystemet sammen med lyspæra (pluss en reservepære). 

Fyret gir fra seg lys med lysstyrke 3.9e6 cd i tre lysstråler 90 grader på hverandre (tre linsesett som 

står 90 grader på hverandre, og hele linsesettet roterer rundt lyspæra med omløpstid 4 s). Fyret er et av 

de sterkeste langs vår kyst og det hevdes at “lyset når 18.8 nautiske mil utover havet”. 

a) Hvordan kan det ha seg at en lyspære med effekt noen få hundre watt kan sees 18.8 nautiske mil 

unna? 

b) Ville lyset fra fyret kunne sees på enda lengre avstand enn 18.8 nautiske mil dersom vi f.eks. økte 

pæras effekt til det dobbelte? (Hint: Sjekk om 18.8 nautiske mil har noe jordkrumningen å gjøre.) 

c) Anta at lyspæra er på 500 W og har et lysutbytte om lag som for glødelamper flest. Estimer 

romvinkelen til strålene. 

13. Vi skal i denne oppgaven sammenligne to svært forskjellige lyskilder: 1) En vanlig, gammeldags 

60 W lyspære (glødelampe) som lyser fritt ut i rommet (ingen skjerm), og 2) En 4 mW grønn 

laserpeker, bølgelengde 532 nm. Laserstrålen er sirkulær og har en diameter på 9.0 mm i en avstand 

10.38 m fra pekeren (strålen er i virkeligheten mest intens i midten, men vi kan bruke en tilnærming at 

lysintensiteten er like stor innenfor hele den angitte diameteren på strålen). Husk at “60 W” for 



glødelampen er effekt som lampen trekker fra strømnettet vårt, mens “4 mW” angir effekt på selve 

lyset som kommer ut av laserpekeren. 

a) Angi både strålingseffekt (strålingsfluks) og strålingsintensitet for begge lyskildene. 

b) Estimer lysfluks (lysstrøm) og lysstyrke (lysintensitet) for begge lyskildene for den retningen lyset 

er kraftigst. (Hint: Bruk figur 11.1 og info gitt i teksten i underkapittel “Lumen vs watt”.) 

c) Sammenlign lysstyrken til lysbunten fra Eigerøy fyr (forrige oppgave) med lysstyrken fra 

laserpekeren i denne oppgaven. Tror du det kunne være aktuelt å erstatte de gamle lyskildene i kystens 

fyr med en roterende laser i stedet? 


