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Innledning

Resultater

«Big bang»-teorien tilsier at alt stoff i universet opprinnelig 
befant seg i en uendelig liten klump eller singularitet som 
eksploderte for 13,8 milliarder år siden. Tid, rom og materie 
oppsto i Big bang hendelsen og rommet har siden utvidet seg. 
(Grøn, 2019) Koblingen til bærekraft er vår felles opprinnelse 
samt universets historie. Flere observasjoner gir grunnlag for å 
hevde at kosmos begynte med et Big bang. Målinger har vist at 
universet utvider seg og at det stadig blir kaldere. Det var større 
tetthet, høyere temperatur og mindre avstander lenger tilbake i 
tid. Regner vi oss langt langt tilbake, helt til starten av universet 
finner vi at avstandene var null for 13,8 milliarder år siden. 
Tilstandene var av ekstremt høy tetthet og temperatur. (Laursen, 
2019) Et bevis som underbygger denne teorien er at vi kan se at 
stjernene sprer seg. Dopplereffekten gir oss forklaringen på 
dette. Dersom en lyskilde beveger seg mot oss, vil lyset fra den få 
en kortere bølgelengde enn hvis lyskilden beveger seg fra oss. 
Derfor vil en stjerne som beveger seg mot oss få en mer blålig 
farge enn normalt. Dette kalles blåforskyvning. (Fløtre, 2018) 
Når det motsatte skjer altså når en stjerne beveger seg bort fra 
oss får den en mer rødlig farge (rødforskyvning). Ettersom 
universet utvider seg, vil stort sett alle stjerner få en 
rødforskyvning. Graden av rødforskyvning forteller oss hvor fort 
stjernen beveger seg fra oss. En astronom kan altså ved å kikke 
på fargen til en stjerne fortelle oss om stjernen er på vei mot oss 
eller bort fra oss, og i tillegg hvor fort stjernen beveger seg i 
forhold til oss. Det at alle stjernene beveger seg vekk fra oss, er 
en av de viktigste indikasjonene for «Big bang»- teorien, siden vi 
kan observere at alle stjerner sprer seg fra et felles startpunkt. Et 
annet sentralt bevis som underbygger Big Bang teorien er den 
kosmiske bakgrunnsstrålingen. Dette er stråling med 
bølgelengder typisk i mm- og cm- området som er jevnt fordelt 
overalt i universet. Grunnen til at dette er et viktig grunnlag for 
Big Bang er fordi denne strålingen er rester av meget intens 
elektromagnetisk stråling som man hadde ved universets 
startfase. På grunn av universets konstante utvidelse har den 
kosmiske bakgrunnsstrålingen mistet mye av sin energi. Nå 
tilsvarer strålingen det man vil ha fra et legeme på -270C, bare 
tre garder over det absolutte nullpunkt. 

Forsøket tar i bruk lysspredning og lysintensitet til å beregne at 
avstanden mellom Jorda og Sola er 150 millioner km. Invers 
kvadratisk lov gjør dette mulig. Ved å måle lysspredning og 
lysintensitet fra en lyskilde fra en gitt avstand kan vi bruke disse 
resultatene til å beregne avstanden til Sola ved hjelp av 
solarkonstanten. Solarkonstanten vil gi et mer presist og korrekt 
bilde istedenfor egen måling av lysintensiteten fra Sola. Det er 
viktig å utelukke målinger som kan forstyrre gyldigheten. 
Utregningen utført ved hjelp av målingene fra forsøket stemmer 
med både avstanden fra Jorda til Sola, solarkonstanten og invers 
kvadratisk lov. Resultatene fra forsøket er regnet ut og vist i en 
tabell som følgende:

Ved hjelp av invers kvadratisk lov kan man regne ut hva 
lysstyrken i watt er (ut fra målingen fra forsøket) lenger unna 
lampen enn bare 1 meter. Appen anvendt til forsøket var 
derimot ikke et helt nøyaktig instrument i forhold til et ekte 
pyranometer, men brukes mest som et verktøy til 
utdanningsformål. Derfor kan gyldighetsområdet til denne 
tabellen diskuteres. For å bekrefte at tabellen stemmer med 
invers kvadratisk lov sjekker man at watt fra en meters avstand 
er en niendedel av tre meters avstand: 0,08 ÷ 9 = 0,009. Ergo 
stemmer målingen fra forsøket.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Figur nr. 1. Planetarium, 2021: Universets historie begynte med et stort smell i følge «big bang» teorien. Uttrykket «big bang» ble aller først brukt av en radiovert på BBC i 1949. Dette bildet er 
en forestilling av hvordan hendelsen kan ha sett ut. https://planetarium.dk/viden/tema-big-bang/

Figur nr. 3. og 4: Bilde tatt fra forsøket av lampe og målebånd i et mørkt rom på nr. 3. 
Figur nr. 4 er et skjermbilde tatt fra appen «Solar measurement» der målingen viser 1 
watt per kvadratmeter når man befinner seg en meter unna lampen.
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Forsøket går ut på å måle lysspredning med appen «Solar 
Measurement/PyranometerApp» og deretter sammenligne dette 
med målinger av lysintensiteten fra sola. Videre bruker vi dette 
til å beregne avstanden fra Jorda til Sola. Lysstyrken (reduksjon i 
intensitet) fra en lyskilde vil avta med kvadratet av avstanden 
(inverse square law/ invers kvadratisk lov) fra 
lyskilden. Matematisk vises dette som 1/r2, der r er avstanden 
fra kilden. Ikke bare lys, men også lyd, tyngdekraft og elektrisk 
kraft følger invers/omvendt kvadratisk lov. (Fløtre, 2018) Først 
bruker vi appen i et mørkt rom med et målebånd og en lyskilde. 
Vi måler lysstyrken fra en meters avstand ved hjelp av appen. 
Deretter prøver vi å måle lysstyrken fra sola. Dette er 
vanskeligere å gjøre ute siden faktorer som skyer bidrar til 
forstyrrede tall. Derfor bruker vi heller solarkonstanten. 
Solinnstrålingen i yttergrensen av atmosfæren kalles 
solarkonstanten. Den er nær 1350 watt per kvadratmeter i et 
plan normalt på solstrålene. Solarkonstanten inneholder hele det 
elektromagnetiske spekteret, men den synlige delen av 
strålingen utgjør størstedelen av energimengden. 
(«Solinnstråling», 2021). Lyskilden måler 1W per kvadratmeter 
en meter unna lampen med appen brukt. Lysspredningen har da 
bredt seg utover i et kuleskall med arealet:

4 𝜋 1𝑚 2=12,6m2  

«Solar measurement» appen viser:
1 ÷ 12,6𝑊/𝑚 = 0,08𝑊/𝑚

Med en avstand på 2 meter skal appen vise:
1𝑊 ÷ (4 𝜋 (2𝑚)2

;altså en fjerdedel av effekten per kvadratmeter når avstanden 
dobles. 
Vi vet at sola mister 4,26 millioner tonn masse hvert sekund 
gjennom fusjonen av hydrogen til helium. Dette innebærer at den 
hvert sekund sender ut en energimengde:

𝐸 = 𝑚 𝑐 = 4,2 10 kg 3 10
m

s
= 3,83 10 J

Effekten er 3,83 10 W. Jordas midlere avstand til sola er 150 
millioner km. Dersom det ikke ble absorbert noe energi gjennom 
atmosfæren, ville appen gitt oss følgende avlesning på en skyfri 
dag:

3,83 1026𝑊 ÷ (4 𝜋 (150 109𝑚 )2 = 1360𝑊/𝑚2  
Figur nr. 2. Wikimedia Commons, 2021: Fremstilling av invers/omvendt kvadratisk lov. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inverse_square_law.svg

Kildehenvisninger

I forsøket har vi vist at man kan bruke invers kvadratisk lov til å 
beregne avstanden fra Jorda til Sola. Vi kan da bruke den samme 
loven til å beregne avstander i kosmos. Til andre stjerner, 
galakser, til og med helt tilbake til Big bang. I dag kan man regne 
seg langt tilbake i tid ved hjelp av observasjoner som den 
kosmiske bakgrunnsstrålingen og universets konstante 
utvidelse. På denne måten har eksperter kommet fram til at det 
var 13,8 milliarder år siden universet først begynte å utvide seg. 
Siden den gang har avstandene økt eksponentielt. Denne raske 
utvidelsen har etterlatt «ett minne»: den kosmiske 
bakgrunnsstrålingen. Med grunnlag i Big bang teorien kan man 
anslå at verdensrommet vil fortsette sin utvidelse i framtiden.


