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Hej!

Har ett par frågor här.
Tacksam för all hjälp. 

1. "Flytljus", det vill säga ljus som flyter i vattnet, tex ett vanligt termoljus, är populära och dekorativa.

a) Förklara med ett fysikaliskt resonemang hur det fungerar. Visa också med en figur de krafter som verkar 
på ljuset.

b) Anta att ljuset är tillverkat av paraffin. Hur stor del av ljuset sticker upp ovanför vattnet?

2. A och B är två punkter 4,3 cm ifrån varandra i ett homogent elektriskt fält. Det elektriska fältet uträttar ett 
arbete som är 2,7·10-14 Joule då det flyttar en elektron från A till B.

a) Hur stor är spänningen mellan A och B?

b) Bestäm fältstyrkan till storlek och riktning.
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1 - Flytljus, så som jag förstår, är ett lysande föremål, en ljuskälla eller lampa, lykta, eller ett stearinljus, ett 
vaxljus, ett paraffinljus som kan flyta på vatten. Att ett föremål kal flytta på vatten innebär helt enkelt att det 
föremålet har en kvot mellan dess massa och dess volymen (densitet, täthet) som är lägre än vattnets 
(=1gr/cm3). Det betyder helt enkelt att vax, paraffin eller andra material som ett flytljus kan vara gjorda av, 
måste ha en densitet mindre än 1 gr/cm3. 

a) Det som gäller här är Arkimedes princip: Flytkraften på ett föremål i vatten är lika med vikten av det  
fördrivna, undanträngda, vattnet. 

Ett föremål med mindre densitet än vatten upptar större volym per volymenhet än det vattnet gör. Ett 
kilogram paraffin upptar cirka 10% större volymen än ett kilogram vatten, så paraffin flyter eftersom den 
volym vatten paraffin tränger undan är tillräckligt stor för att kunna bära paraffinet. Däremot blir det 
motsatta för ett föremål med större densitet än vatten. Ett kilogram bly, exempelvis, med mångdubbel 
densitet än vatten, upptar också mångdubbelt mindre volym än ett kilogram vatten. Så ett kilogram bly 
sjunker i vattnet även om det där kilogrammet bly tränger ändå undan en viss mängd vatten men inte 
tillräckligt som för att kunna bära blyet. 

Se figuren nedan. 

b) Här handlar om att jämföra paraffinets densitet mot vattnets densitet. Paraffin har en densitet på 0.898 
gr/c3. Vatten däremot har, som sagt, en densitet på 1 gr/c3.  

För definition har vi att densitet, "δ", definieras på följande sätt: 

δ = m/v där m = massa och v = volym. 



Eftersom  δparaffin =   0.898 gr/c3 och  δvatten = 1 gr/c3 då blir det δparaffin/δvatten = 0.898. Det vill säga att kvoten 
mellan de två densiteterna är cirka 1,11359. 

På så sätt blir det att en kilogram paraffin upptar en volym av 
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Det betyder helt enkelt att när man kastar en kilogram paraffin i vattnet så behövs endast undantränga 
1000cm3 vatten (med vikten på ett kilogram) för att kunna bära paraffinet. Resten, 113,59 cm3 sticker upp 
över vattenytan. 

Svaret då är att 10,2% av paraffinet sticker upp över vattenytan. 

2 - Spänningen U och det elektriska fältet E mellan punkterna A och B kan räknas upp med hjälp av det vi 
har, nämligen 

S = 4,3 cm = 0,043 m Avståndet mellan A och B. 
W = 2,7·10-14 Joule Det uträttade arbetet på elektronen mellan A och B. 
q = e-  = -1.602 X 10-19 coulomb Laddning på en elektron.



Vi har från el-läran: 
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Observera minustecknet. Det betyder att det elektriska fältet är riktat emot förflyttningen av 
laddningen e-.


