
	  

	  

	  

1.	  STRÅLANDE	  KONTROLL	  

När	  du	  ska	  ut	  och	  flyga	  för	  att	  hälsa	  på	  släkten	  till	  jul	  genomlyses	  allt	  
bagage	  innan	  det	  tas	  ombord	  på	  planet.	  

Vad	  är	  det	  för	  typ	  av	  teknik	  man	  använder	  sig	  av?	  	  

A) Ultraviolett	  strålning	  (UV)	  
B) Fotosyntes	  
C) Röntgenstrålning	  
D) Infraröd	  strålning	  (IR)	  

Svar:	  C	  

Kommentarer:	  

Problemet	  med	  säkerheten	  på	  flyget	  är	  att	  resenärer	  kan	  ha	  med	  sig	  gods	  som	  kan	  skada	  andra	  och	  orsaka	  stora	  skador	  både	  
för	  flygplanet	  och	  platser	  där	  nedfallande	  vrakdelar	  kommer.	  Vad	  man	  önskar	  är	  att	  på	  ett	  snabbt,	  enkelt	  och	  relativt	  ofarligt	  
sätt	  se	  vad	  resenären	  har	  med	  sig.	  En	  genomlysning	  av	  bagaget	  är	  då	  en	  enkel	  metod	  för	  att	  avslöja	  vad	  resenären	  tar	  med	  sig	  
ombord.	  	  

När	  ditt	  handbagage	  undersöks	  på	  flygplatsen	  använder	  man	  röntgenteknik.	  Apparaten	  som	  används	  består	  av	  en	  
röntgenkälla	  och	  ett	  detektorsystem.	  Ett	  välbestämt	  röntgenspektrum	  erhålls	  genom	  att	  elektroner	  accelereras	  mot	  en	  
kopparanod.	  Elektronerna	  åstadkommer	  då	  dels	  så	  kallad	  bromsstrålning	  och	  dels	  röntgenstrålar	  som	  är	  karakteristiska	  för	  
koppar.	  Denna	  strålning	  sänds	  mot	  innehållet	  i	  väskan	  och	  genom	  att	  mäta	  hur	  mycket	  strålning	  som	  tränger	  igenom	  de	  olika	  
föremålen	  kan	  man	  dra	  slutsatser	  om	  vad	  föremålen	  är	  uppbyggda	  av.	  

Genom	  ett	  tjockt	  metallföremål	  passerar	  nästan	  ingen	  strålning	  alls,	  men	  ett	  föremål	  av	  organiskt	  material,	  till	  exempel	  en	  
smörgås,	  släpper	  igenom	  i	  stort	  sett	  all	  strålning.	  Eftersom	  mängden	  strålning	  som	  tränger	  igenom	  ett	  föremål	  beror	  dels	  av	  
vilket	  material	  som	  föremålet	  består	  av	  och	  dels	  av	  dess	  tjocklek	  kan	  man	  inte	  utan	  vidare	  skilja	  på	  till	  exempel	  en	  tunn	  
metallfolie	  och	  ett	  tjockt	  föremål	  av	  organiskt	  material	  eller	  en	  mineral.	  För	  att	  göra	  det	  möjligt	  att	  skilja	  på	  olika	  material	  
består	  detektorsystemet	  av	  två	  lager	  av	  detektorer	  med	  ett	  kopparskikt	  emellan.	  Genom	  att	  jämföra	  hur	  mycket	  strålning	  som	  
kommer	  fram	  till	  det	  första	  detektorlagret	  med	  hur	  mycket	  som	  kommer	  fram	  till	  det	  andra	  kan	  man	  dra	  slutsatser	  om	  vilka	  
material	  som	  föremålen	  i	  väskan	  består	  av.	  

Bärbara	  datorer	  med	  metallhölje	  kan	  vara	  svåra	  att	  identifiera	  med	  röntgen	  varför	  man	  får	  genomlysa	  den	  för	  sig	  och	  öppna	  
datorn	  så	  att	  man	  kan	  se	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  dold	  bomb	  eller	  liknande	  i	  datorlådan.	  

Personer	  undersöks	  i	  en	  ”magnet-‐port”	  eftersom	  en	  genomröntgning	  är	  mer	  eller	  mindre	  skadlig	  och	  dessutom	  onödig.	  
Människokroppen	  är	  relativt	  okänslig	  mot	  magnetfält	  vilket	  gör	  det	  ofarligt.	  De	  som	  har	  en	  pacemaker	  bör	  dock	  meddela	  detta	  
så	  att	  inget	  händer	  med	  hjärtrytmen.	  Smycke,	  bälte,	  inlägg	  i	  skor,	  höftproteser,	  knäproteser	  och	  liknande	  avslöjas	  i	  
magnetkännaren.	  En	  enkel	  undersökning	  visar	  vad	  som	  kan	  ha	  gett	  utslag	  vid	  kontrollen.	  

För	  att	  genomlysa	  kläder,	  metallföremål	  m	  m	  behövs	  energirik	  strålning.	  Röntgenstrålningen	  tränger	  igenom	  de	  flesta	  
material	  så	  att	  en	  röntgendetektor	  kan	  ge	  en	  bild	  som	  kan	  tolkas	  av	  säkerhetspersonal.	  I	  vissa	  fall	  går	  inte	  tillräckligt	  med	  
röntgenstrålning	  genom	  ett	  föremål	  i	  bagaget	  eller	  så	  ser	  man	  konturerna	  av	  kniv,	  sax	  eller	  annat	  som	  inte	  får	  följa	  med	  in	  i	  
kabinen.	  I	  sådant	  fall	  får	  resenären	  öppna	  väskan	  och	  visa	  vad	  som	  finns.	  
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 Här kommer några frågor att fundera över 
inför julfirandet. 



	  

	  

	  

2.	  JULGRANSBELYSNING	  

Du	  har	  två	  julgransbelysningar	  med	  24	  lampor	  i	  varje.	  I	  en	  är	  lamporna	  seriekopplade	  
och	  i	  den	  andra	  parallellkopplade.	  En	  lampa	  saknas	  i	  vardera	  belysningen,	  men	  du	  
försöker	  ändå	  tända	  båda	  belysningarna.	  

Vilket	  av	  följande	  påståenden	  är	  sant?	  	  

A) 23	  lampor	  lyser	  i	  den	  parallellkopplade,	  men	  inga	  i	  den	  seriekopplade.	  
B) 23	  lampor	  lyser	  i	  den	  seriekopplade,	  men	  inga	  i	  den	  parallellkopplade.	  
C) Alla	  23	  lamporna	  lyser	  i	  båda	  belysningarna.	  
D) Inga	  lampor	  lyser	  

	  

Svar:	  A	  

Kommentarer:	  

När	  vi	  tänder	  en	  julgransbelysning	  med	  en	  strömbrytare	  kommer	  en	  sluten	  krets	  att	  bildas	  där	  spänning	  kommer	  lägga	  sig	  
över	  de	  olika	  komponenterna	  (lamporna)	  på	  lika	  sätt	  i	  de	  olika	  kopplingarna.	  Dessutom	  kommer	  en	  ström	  att	  flyta	  i	  kretsen.	  
Båda	  krävs	  för	  att	  lamporna	  skall	  lysa.	  	  

I	  en	  parallellkoppling	  ligger	  hela	  spänningen	  över	  var	  och	  en	  av	  komponenterna	  (lamporna),	  medan	  strömmen	  fördelas	  
mellan	  dem.	  Kopplas	  en	  lampa	  ur	  julgransbelysningen	  så	  har	  strömmen	  andra	  vägar	  att	  ta	  sig	  fram	  i	  kretsen.	  

	  

Seriekoppling	  innebär	  att	  alla	  komponenter	  (lampor)	  blir	  utsatta	  för	  hela	  den	  strömstyrka	  som	  flyter	  genom	  ledningen,	  
medan	  den	  totala	  spänningen	  fördelas	  över	  komponenterna.	  

	   	  

Om	  en	  lampa	  skruvas	  ur	  i	  seriekopplingen	  så	  går	  det	  ingen	  ström	  genom	  den	  lampan	  och	  ej	  heller	  genom	  resten	  av	  lamporna,	  
det	  är	  därför	  hela	  belysningen	  slocknar.	  Däremot	  kommer	  strömmen	  att	  ta	  sig	  fram	  i	  parallellkoppling	  då	  den	  fortfarande	  kan	  
ta	  sig	  fram	  genom	  de	  andra	  lamporna	  



	  

	  

	  

	  

3.	  SOL	  OCH	  SNÖ	  

Snö	  är	  inte	  självklart	  för	  alla	  i	  juletid	  då	  temperaturen	  på	  jorden	  varierar	  väldigt	  
mycket.	  Vilken	  är	  den	  främsta	  anledningen	  till	  att	  det	  är	  varmare	  vid	  ekvatorn	  
än	  vid	  nordpolen?	  	  

A) Solen	  stiger	  högt	  ovanför	  horisonten	  vid	  ekvatorn	  och	  värmer	  därför	  
mer.	  	  

B) Polarisen	  kyler	  ner	  nordpolen.	  
C) Ekvatorn	  ligger	  närmare	  solen	  än	  vad	  nordpolen	  gör.	  
D) Nätterna	  är	  alltid	  korta	  vid	  ekvatorn	  eftersom	  det	  alltid	  är	  sommar	  där.	  

Svar:	  A	  

Kommentarer:	  

A) Solinstrålningens	  vinkel	  är	  avgörande	  för	  hur	  varmt,	  eller	  kallt,	  det	  blir.	  Vid	  ekvatorn	  träffar	  solens	  strålar	  jorden	  
nästan	  vinkelrätt	  (solen	  står	  i	  zenit).	  Det	  betyder	  att	  nära	  nordpolen	  står	  solen	  så	  lågt	  att	  solstrålarna	  sprids	  ut	  över	  
en	  större	  yta	  på	  jorden.	  Intensiteten	  på	  solstrålningen	  blir	  därför	  mindre	  och	  det	  gör	  klimatet	  kallare.	  

B) Det	  är	  ett	  omvänt,	  väsentligen	  felaktigt	  resonemang.	  Nordpolen	  är	  inte	  kallare	  på	  grund	  av	  polarisen,	  utan	  polarisen	  
finns	  vid	  nordpolen	  för	  att	  det	  är	  kallare	  där,	  enligt	  svarsalternativ	  A.	  

C) I	  förhållande	  till	  avståndet	  	  mellan	  solen	  och	  jorden	  är	  avståndsskillnaden	  mellan	  ekvatorn	  och	  nordpolen	  helt	  
försumbar.	  
Jordens	  radie	  ca	  6370	  km	  
Avståndet	  solen	  –	  jorden	  ca	  150	  000	  000	  km	  (kallas	  även	  en	  ”astronomisk	  enhet”)	  

D) Vid	  ekvatorn	  är	  det	  dag	  12	  timmar	  och	  natt	  12	  timmar	  i	  stort	  sett	  hela	  året.	  
	  

På	  grund	  av	  jordaxelns	  lutning	  pendlar	  den	  subsolära	  punkten	  mellan	  vändkretsarna.	  

Subsolär	  =	  den	  punkt	  där	  solstrålarna	  träffar	  jordytan	  i	  absolut	  rät	  vinkel.	  

	  	  


