
Människans sensorer för Elektro-magnetisk strålning, EMR, är känsliga för endast få våglängder 
nära varandra - det vi kallar synligt ljus. Vår egen stjärna, Solen, sänder merparten av sin strålning 
just i dessa våglängder.

Förutom att människans ögon uppfattar bara en del av den elektromagnetiska strålningen är det bara 
en del våglängder som kan ta sig genom jordens atmosfär. De våglängder som kan ta sig igenom 
atmosfären kallas atmosfäriska fönster. Hur skulle livet förändras om röntgenstrålningen skulle 
kunna ta sig igenom atmosfären?

Bilderna intill är båda tagna över Fort 
McMurray 5:e maj 2016. Då var det en stor 
skogsbrand på gång. I den ena bilden syns 
elden bra. I den andra syns bara röken - och 
golfbanorna, de enda som är riktigt grönt 
växande i maj. Grundtekniken är 
spektroskopi.

Vill du veta mer om hur man med hjälp av 
satelliter, och de multispektralinstrument de 
utrustats med, kan ”se” jorden med nya och 
avancerade ”ögon” kan du gå in på 
edugalaxen.com och läsa mer, t.ex. del 4/4 
av ”Klimat och miljö genom satelliters 
ögon”. Där finns också en del länkar direkt 
till Sentinel Hub Playground där du själv 
kan välja vilka våglängder du vill se för att 
få fram det som du själv finner intressant.
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Bygg ditt eget spektroskop!

Klipp och foga ihop enligt bildserien. Skjut ihop ditt 
spektroskop när det är klart och rikta det mot olika 
ljuskällor så att ljuset kommer in genom den smala 
öppningen. 

Titta genom den kvadratiska öppningen och iaktta 
färgspektret som reflekteras från CD-biten. Ser det 
färgspektrum du ser i spektroskopet lika ut för alla 
ljuskällor? 

Vilken är den största skillnaden mellan ett lysrör och en 
glödlampa/dagsljus? Vad beror detta på?
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De fysiska fördjupningarna i ytan på en CD-skiva kan användas för att spjälka upp ljus i olika 
våglängder. Det är det som ger upphov till ”regnbågsmönstren” du kan se när ljuset reflekteras från 
skivan. Det du ser är inte en bild utan de väglängder av elektromagnetisk strålning den aktuella 
ljuskällan sänder ut.

Att göra ett eget spektroskop, t.ex. som i beskrivningen nedan, kan ge en liten insikt i att ”ljus” är ett 
vittomfattande begrep.
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