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Fråga: Är årstiderna lika långa?

Svar: Årstider är inte väldefinierat efter-
som de definieras av temperaturer och 
därmed varierande väder. För din fråga är 
det bättre att tala om sommar- och vin-
terhalvår. Dessa definieras som skillnaden 
mellan vår- och höstdagjämningar, det 
vill säga de tidpunkter när solen passerar 
himmelsekvatorn. 

I Wikipedia-artikeln om Equinox1 
finns en tabell med tidpunkter för vår- 
och höstdagjämningar. Sommarhalvåret 
2011 är från 20/3 klockan 23:21 till 
23/9 klockan 09:04, det vill säga 186 
dagar och 10 timmar. Vinterhalvåret 
2011–12 är från 23/9 klockan 09:04 till 
20/3 klockan 05:14, alltså 178 dagar och 

20 timmar. (Man kan även använda den 
mycket kraftfulla tabellfunktionen i Sky-
ViewCafé2. Länk 3 innehåller en kalkyla-
tor för tidsintervall.) 

Låt oss först kontrollera att interval-
len är korrekta: 178d 20t + 186d 10t = 
364d 30t = 365d 6t = 365,25 dagar, vilket 
stämmer bra med årets längd (en skottdag 
vart fjärde år). 

Sommarhalvåret är alltså ungefär sju 
dygn längre än vinterhalvåret. Det beror 
på att jorden är närmast solen den 3 ja-
nuari (nära vintersolståndet den 21 de-
cember) och längst ifrån den 4 juli4. Jor-
den rör sig alltså lite snabbare i sin bana 
i januari än i juli. Medelhastigheten över 
halvåret blir då större under vinterhalvå-
ret, varför detta blir kortare. 

Den bakomliggande orsaken är Kep-
lers andra lag som innebär att en planet 
rör sig snabbare när den är nära solen än 
när den är längre ifrån. Med ett modernt 
synsätt beror detta på att den potentiella 

energin är lägre när avståndet är litet var-
för rörelseenergin blir större.
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Fråga: I artikeln Moderna insikter om 
ljusets natur (nr 4/2011) står det angå-
ende laserljuset egenskaper ”I princip 
kan man åstadkomma detta genom att 
filtrera solljus, ....” Detta ljus kan vis-
serligen vara monokromt, bestå av ”en” 
frekvens, men är väl inte koherent, vad 
jag vet? Väldigt viktigt om man exempel-
vis vill göra experiment som framhäver 
ljusets vågnatur. I övrigt var artikeln 
mycket intressant.
Mvh Henrik

Svar: Tack för din kommentar. Det är 
alltid roligt att få återkoppling på artiklar 
man skriver, för ibland undrar man ifall 
de överhuvudtaget läses :-).

Nu till din kommentar. Koherens är 
en egenskap som bland annat kvantifi-
eras av koherenstid eller koherenslängd 
(där den senare är koherenstiden gånger 
ljusets hastighet). Vidare är det den första 
ordningens koherens jag skriver om och 
som du kommenterar, det vill säga ljusets 
förmåga att bilda ett (amplitud)interfe-
rensmönster. Eller som du uttrycker det: 

i ”experiment som framhäver ljusets våg-
natur.”

Ofiltrerat solljus är faktiskt även det 
koherent, men dess koherenslängd är 
bara några mikrometer. Thomas Young, 
som ju var den första att visa ett inter-
ferensmönster med ljus, använde just 
solljus och kunde då se en handfull in-
terferensfransar. Hade han filtrerat lju-
set – till exempel genom att först skicka 
ljuset genom ett prisma och välja bara en 
del av solens spektrum för sitt experiment 
– hade han kunnat se fler fransar (kohe-
renslängden hade ökat) men till priset av 
att ljuset hade blivit svagare.

Som jag skriver kan man således göra 
solljus godtyckligt koherent genom att 
filtrera ljuset till ett allt smalare frekvens-
spektrum. Koherenstiden är omvänt 
proportionell mod spektralbredden hos 
filtret. Mäts den senare i Hz får man ko-
herenslängden i sekunder.

Solljus och laserljus har dock olika 
egenskaper. Men dessa kommer bara 
fram ifall man mäter högre ordningars 
koherens, till exempel ljusintensitetens 

korrelation som funktion av rummet el-
ler tiden. (Den första ordningens kohe-
rens mäter amplitudernas korrelation.) 
Denna andra ordnings korrelation an-
vändes av Hanbury-Brown och Twiss för 
att bestämma stjärnors diameter genom 
att undersöka hur snabbt korrelationen 
minskade som funktion av betraktnings-
vinkeln. Hade stjärnor skickat ut laserljus 
hade dessa mätningar varit dömda att 
misslyckas, för laserljus har ingen (eller i 
alla fall mycket liten) intensitetskorrela-
tion till skillnad från stjärnor som solen.

Lasrar sägs skicka ut så kallade ko-
herenta tillstånd. Detta tolkar många 
som att lasrar är de enda ljuskällor som 
har lång koherenslängd. Som jag försökt 
förklara ovan är denna föreställning felak-
tig, även en ficklampa kan ha godtyckligt 
lång första ordnings koherens – givet att 
dess ljus filtreras till att bli tillräckligt mo-
nokromatiskt. Ljuset blir dock så svagt att 
det blir oanvändbart i de flesta tillämp-
ningar – därav laserns popularitet.
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Impuls
– fysik med tydlig vardagskoppling
Med Gleerups nya fysikserie Impuls fysik får dina elever ett komplett läromedelspaket, 
helt utformat efter Gy2011. Kursböcker fullspäckade med uppgifter och generösa 
läromedelswebbar för både lärare och elever som gör det enkelt för eleverna att arbeta 
självständigt.

I Impuls fysik presenteras fysikaliska problem på ett sätt som gör eleverna nyfikna 
och intresserade. Kursboken innehåller alltifrån klassiska beräkningsuppgifter till 
diskussionsunderlag och reflekterande frågor som ger en djupare förståelse för fysiken. 
På elev- och lärarwebben finns ett rikt material som gör undervisningen kul och 
engagerande.

Fysikläromedel skapas i vårt lab!
Impuls fysik 1 togs fram i nära samarbete med lärare runt om i landet i vårt lab. Nu 
fortsätter arbetet med Impuls fysik 2. Läs mer, titta på smakprov och diskutera med 
kollegor och utvecklare på gleerups.se/labfysik. 

Vår läromedelsutvecklare berättar gärna mer!
Per-Olof Bergmark tel: 040-20 98 07
e-post: per-olof.bergmark@gleerups.se

Gleerups kundservice 040-20 98 10
info@gleerups.se | www.gleerups.se

Fysik för Gy 2011

nyhet!
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